„ZASTÁVKA“ – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Charita Valašské Meziříčí:
hledá

sociálního pracovníka
na plný nebo zkrácený úvazek

POPIS PRÁCE:






Zajištění a poskytování ambulantní, popřípadě terénní služby dle § 62 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Poskytování základního sociálního poradenství, terénní práce, příprava a vedení
jednotlivých aktivit s klienty, vypracovávání individuálních plánů, spolupráce
s ostatními odborníky při řešení klientovy nepříznivé sociální situace (psychiatři,
psychologové, psychoterapeuti…). Aktivní účast na vypracovávání metodik práce
s klienty.
Provozní doba klubu v odpoledních hodinách

POŽADAVKY NA PRACOVNÍKA:



VŠ nebo VOŠ nejlépe v oboru sociální práce (kvalifikace pro sociálního
pracovníka dle §110 zákona 108/2006 Sb.), případně v oboru psychologie,
pedagogiky
 Komunikační, organizační a tvůrčí schopnosti, kreativita
 Respekt ke křesťanským hodnotám a principům, empatický přístup ke klientům,
úcta k životu v jakékoliv podobě, ochota pracovat v církevní organizaci v souladu
s jejím posláním.
 Znalost legislativy související s oborem a poskytovanými sociálními službami,
znalost standardů kvality sociálních služeb.
 Trestní bezúhonnost
 Dobrá znalost práce na PC
VÝHODOU: praxe v sociálních službách
NABÍZÍME: zajímavou a pestrou práci, velkou míru samostatnosti a odpovědnosti,
možnost spoluutvářet a rozvíjet činnost charitativní organizace, možnost osobního
rozvoje a dalšího profesního vzdělávání, možnost navázání profesních kontaktů.
V rámci benefitů 1 týden dovolené navíc, odměny ke mzdě, služební telefon apod.
Mzdové zařazení – zákl. nástupní mzda pro celý úvazek ve výši 16.400,- Kč
až 17.750,- Kč, konkrétní výše je pak stanovena dle uznatelné praxe a vzdělání.
Po zapracování přiznání osobního příplatku až do výše 30% základní mzdy.
Předpokládaný termín nástupu: říjen 2017, pracovní poměr na dobu určitou
– zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
Místo výkonu práce: Valašské Meziříčí
Obsah přihlášky do výběrového řízení:
 strukturovaný životopis, motivační dopis k pracovnímu místu a souhlas se
zpracováním osobních údajů zasílejte do 22.9.2017 na e-mail:
pavla.kolackova@valmez.charita.cz, případně na adresu: Charita Valašské
Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí.
 Bližší
informace
Vám
podá
Bc.
Pavla
Koláčková,
DiS.,
email:
pavla.kolackova@valmez.charita.cz, tel. 734 435 314.
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

