Pečovatelská služba Kelč hledá
sociálního pracovníka
pro přímý kontakt s našimi klienty v jejich domácím prostředí
Co Vás u nás čeká:









stanete se naším klíčovým zaměstnancem pro sociální práci s klienty pečovatelské služby
budete komunikovat s klienty, rodinnými příslušníky i členy týmu
povedete jednání se zájemci o službu, budete u klientů provádět sociální šetření, budete s nimi
uzavírat smlouvy
budete naše klienty podporovat při sepisování žádostí o kompenzační pomůcky a žádostí
o sociální dávky, v případě nepřítomnosti vedoucího pracovníka budete zajišťovat provoz
půjčovny kompenzačních pomůcek
očekáváme samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, sociální cítění a empatii
v případě potřeby budete vykonávat také pečovatelskou činnost v přímé péči v terénu
(zástupy)
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:

NÁSTUPNÍ BONUS 6.500,- Kč








zajímavou a pestrou práci, která dává smysl
tvůrčí práci v malém kolektivu, který je součástí významné organizace, která je největším
poskytovatelem služeb v regionu a tým vyškolených profesionálů v oblasti sociálních služeb
poskytneme Vám maximální možnou flexibilitu v rozvržení pracovní doby
nabízíme Vám zkrácený úvazek – 26 hodin týdně, 1 týden dovolené navíc, služební
telefon
pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
mzdové zařazení – základní nástupní mzda při zkráceném úvazku ve výši 15.340,- až 16.510,Kč (výše je závislá na délce odborné praxe)
po zapracování Vám mzdu navýšíme ještě o osobní příplatek

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody
Místo výkonu práce: region Kelečsko
Obsah přihlášky: Strukturovaný životopis, motivační dopis
Bližší informace podá Bc. Iveta Minářová, DiS., tel. 776 746 341, email:
iveta.minarova@valmez.charita.cz.
Písemné nabídky zasílejte paní Romaně Kladivové, 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.

