CHARITNÍ DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ VE VALAŠSKÉ BYSTŘICI
Charita Valašské Meziříčí:
hledá

sociálního a aktivizačního pracovníka
POPIS PRÁCE:
 Zajištění a poskytování sociálních služeb Domov pro seniory a Odlehčovací služba
dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
 Vykonává činnosti při základním sociálním poradenství, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 Zajišťuje informace a podklady pro sociální práci.
 Podílí se na vedení záznamů a agendy klientů, administrativy
 Podílí se na tvorbě standardů a metodik služby.
 Podílí se na vedení týmu pracovníků v přímé péči v souvislosti s individuálním
plánováním
POŽADAVKY NA PRACOVNÍKA:
 VŠ nebo VOŠ nejlépe v oboru sociální práce (kvalifikace pro sociálního pracovníka
dle §110 zákona 108/2006 Sb.).
 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
 Řidičský průkaz skupiny B
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 – nástupní zákl. mzda dle odbornosti v rozpětí od 20 170,- Kč do
21.830 Kč, konkrétní výše je pak stanovena dle uznatelné praxe a vzdělání. Po
zapracování možnost přiznání osobního příplatku.
Předpokládaný termín nástupu: únor 2018 nebo dle dohody, pracovní poměr
na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
Místo výkonu práce: Valašská Bystřice
Obsah přihlášky do výběrového řízení:
Strukturovaný životopis, motivační dopis k pracovnímu místu a souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 31. 12. 2017 na email:
erika.moscakova@valmez.charita.cz, případně na adresu: Charita Valašské Meziříčí,
Erika Moščáková, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí.
Bližší informace Vám podá Jana Řiháková, DiS., tel. 603 549 618, email:
jana.rihakova@valmez.charita.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

