Azylový dům pro matky s dětmi hledá
sociálního pracovníka
pro práci s klientkami v našem zařízení
Co Vás u nás čeká:









stanete se naším klíčovým zaměstnancem pro sociální práci v Azylovém domě pro matky s dětmi
budete komunikovat s klientkami i členy týmu
pomůžete klientkám hledat řešení jejich situace, budete podporovat jejich samostatnost
a soběstačnost při zvládání výchovy dětí a péči o domácnost
pomůžete jim s hledáním bydlení, práce nebo s vyřizováním dávek
povedete jednání se zájemci o službu, budete provádět sociální šetření, budete uzavírat smlouvy
očekáváme samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost týmové spolupráce, sociální
cítění a porozumění
výhodou může být zkušenost v práci s cílovou skupinou
neobejdete se bez vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání v oboru sociální práce,
orientace v Zákoně o soc. službách 108/2006 Sb., 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
tvůrčí práci v malém kolektivu, který je součástí významné organizace, která je největším
poskytovatelem služeb v regionu
tým vyškolených profesionálů v oblasti sociálních služeb
poskytneme Vám maximální možnou flexibilitu v rozvržení pracovní doby
plný pracovní úvazek
1 týden dovolené navíc, služební telefon, služební notebook
pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
mzdové zařazení ve výši 23.600,- až 25.400,- Kč (výše je závislá na délce odborné praxe)
po zapracování vám mzdu navýšíme ještě o osobní příplatek až do výše 16% základní mzdy

Předpokládaný termín nástupu: listopad 2020 nebo dle dohody
Místo výkonu práce:

Valašské Meziříčí

Obsah přihlášky:

strukturovaný životopis, motivační dopis

Bližší informace podá Bc. Markéta Krhutová, tel. 605 179 402, email: marketa.krhutova@valmez.charita.cz
Písemné nabídky zasílejte na email romana.kladivova@valmez.charita.cz, případně na adresu Romana
Kladivová, Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 735 700 980.

---------------------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.

