Odlehčovací služba Rožnov p. R.
hledá
sociálního pracovníka
pro péči o naše klienty v jejich domácnostech, v situacích, kdy o ně nemůže
pečovat někdo blízký
Co Vás u nás čeká:









stanete se naším klíčovým zaměstnancem pro sociální práci s klienty terénní odlehčovací
služby
budete komunikovat s klienty, rodinnými příslušníky i členy týmu
budete jednat se zájemci o službu, budete u klientů provádět sociální šetření, budete s nimi
uzavírat smlouvy
budete se podílet na tvorbě a aktualizaci metodik standardů kvality
částí pracovního úvazku (cca 0,4) budete poskytovat kvalitní přímou péči v domácnosti
klienta
klient, potřebující péči, ocení vaši pomoc při osobní hygieně, oblékání, polohování, pohybu,
přípravě a podání stravy a dalších nezbytných úkonech, které mu jinak poskytují jeho blízcí
očekáváme samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, sociální cítění, empatii a pozitivní
přístup k práci v terénu
neobejdete se bez vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání (sociální práce),
čistého trestního rejstříku, dobrého zdravotního stavu a řidičského průkazu skupiny B (aktivní
řidič).

Co můžete očekávat od nás:








zajímavou a pestrou práci, která dává smysl
další vzdělávání v oblastech, které vás zajímají a jsou pro vaši práci důležité
poskytneme Vám flexibilní rozvržení pracovní doby mezi 6:00 – 20:00 hodin se základní
pracovní dobou mezi 7:00 – 14:30 v pracovních dnech
nabízíme Vám zkrácený úvazek – 35 hodin týdně, 1 týden dovolené navíc, služební
telefon
mzdové zařazení – základní nástupní mzda při zkráceném úvazku ve výši 20.650,- až
22.225,- Kč (výše je závislá na délce odborné praxe), po zapracování vám mzdu
navýšíme o osobní příplatek
pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení

Předpokládaný termín nástupu:

říjen 2020 nebo dle dohody

Místo výkonu práce:

region Rožnovsko

Obsah přihlášky:

strukturovaný životopis, motivační dopis

Bližší informace podá Anna Žáčko, Bc. tel. 731 631 687, email: anna.zacko@valmez.charita.cz.
Písemné nabídky zasílejte p. Romana Kladivová, tel. 735 700 980, email:
romana.kladivova@valmez.charita.cz, případně na adresu: Charita Valašské
Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí.

________
INFORMACE K NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI:
Charita Valašské Meziříčí je dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES („GDPR“) správcem osobních údajů, které při své činnosti zpracovává.
Vaše osobní údaje uvedené v přihlášce do výběrového řízení bude zpracovávat pouze za účelem obsazení
volné pracovní pozice a nejdéle do doby ukončení výběrového řízení.

