Charita Valašské Meziříčí

Charitní pečovatelská služba
Rožnov pod Radhoštěm
hledá

terénního pracovníka v sociálních službách
POPIS PRÁCE:
 Zajištění a poskytování přímé péče pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.
 V domácím prostředí klientů vykonává činnosti spočívající v pomoci např. při: osobní
hygieně, přípravě a podávání jídla, zajištění chodu domácnosti, manipulaci s pomůckami,
podpoře soběstačnosti, udržování základních sociálních a společenských kontaktů a
uspokojování psychosociálních potřeb.
 Podílí se na vypracování spisové dokumentace v souladu s požadavky metodik práce
a Standardů kvality sociálních služeb, zachovává mlčenlivost o osobních a citlivých
údajích.
POŽADAVKY NA PRACOVNÍKA
 Kvalifikace pro pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., tzn.
ZŠ nebo SŠ vzdělání (sociální práce, zdravotnictví nebo pedagogika) a absolvování kurzu
pracovníka v sociálních službách. Kurz je nutné absolvovat nejpozději do 18 měsíců od
data nástupu.
 Respekt ke křesťanským hodnotám a principům, úcta k životu v jakékoliv podobě.
 Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, sociální cítění a empatie, komunikační
dovednosti, otevřenost, schopnost týmové spolupráce, ochota vzdělávat se, odolnost vůči
psychické zátěži.
 Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost,
 Dobrá znalost práce na PC
 Řidičský průkaz skupiny „B“ (aktivní řidič)
Výhodou praxe v sociálních službách
NABÍZÍME:
Zajímavou a pestrou práci v přátelském kolektivu, velkou míru samostatnosti a odpovědnosti,
možnost spoluutvářet a rozvíjet činnost charitativní organizace, možnost dalšího osobního
rozvoje a profesního vzdělávání, možnost navázání profesních kontaktů.
V rámci benefitů 1 týden dovolené navíc, roční odměny, odměny při životních a pracovních
výročích, příspěvky na pracovní obuv a oděv, vánoční balíčky, služební telefon a další.
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Mzdové zařazení – základní nástupní hrubá mzda v rozmezí od 17.280,- Kč do 18.700,- Kč
(výše je závislá podle délky odborné praxe), po zapracování osobní příplatek až do výše 15%
mzdového tarifu, dále pak zákonné příplatky za práci ve dnech pracovního klidu ve výši 20%
a příplatek za práci ve svátek. Další odměny v závislosti na pracovním výkonu.
Místo výkonu práce: ORP Rožnov pod Radhoštěm
Předpokládaný termín nástupu: leden 2018
OBSAH PŘIHLÁŠKY:
 strukturovaný životopis a souhlas se zpracováním osobních údajů pro výběrové
řízení zasílejte na email: erika.moscakova@valmez.charita.cz, případně na adresu:
Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí.
 Bližší informace k pracovní pozici poskytne Bc. Lenka Vojtovičová, email:
lenka.vojtovicova@valmez.charita.cz, telefon 731 605 703.

