Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
hledá
sociálního pracovníka
pro práci s klienty v klubu Zastávka
Co Vás u nás čeká:
•
•
•
•
•
•
•

stanete se našim klíčovým zaměstnancem pro sociální práci s dětmi a mládeží
budete naše klienty podporovat při řešení jejich nepříznivé životní situace
budete je motivovat ke spolupráci s odborníky, kteří jim mohou v jejich situaci pomoci
zapojíte se do přípravy jednotlivých volnočasových aktivit a preventivních programů
požadujeme vzdělání v sociální oblasti v oborech splňujících zákonné požadavky pro výkon práce
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách (vysokoškolské nebo vyšší odborné
vzdělání dle Zákona o sociálních službách 108/200 Sb. výhodou)
výhodou bude velká motivace pro práci se sociálně ohroženými dětmi a mládeží
požadujeme vlastnosti jako samostatnost, schopnost udržet nastavené hranice, empatický přístup,
flexibilitu, vyjasněný postoj k návykovým látkám a dalším formám rizikového chování, kreativitu,
týmovost a férový přístup ke kolegům i dětem a mladým lidem.

Co můžete očekávat od nás:
• zajímavou a pestrou práci, která dává smysl, s velkou mírou samostatnosti a odpovědnosti
• tvůrčí práci v malém kolektivu významné organizace, která je největším poskytovatelem sociálních
služeb v regionu a tým vyškolených spolupracovníků v oblasti sociálních služeb
• budete se moci dál vzdělávat v oblastech, které Vás zajímají a jsou pro Vaši práci i Váš rozvoj důležité
• pracovní úvazek 0,75
• pokud nesplňujete vzdělání, je možné absolvovat rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách
• 1 týden dovolené navíc, služební telefon
• pracovní poměr na dobu určitou
• mzdové zařazení ve výši 19.125,- Kč až 20.550,- Kč, po zkušební době její navýšení formou
osobního příplatku až do výše 16%

Předpokládaný termín nástupu:

květen/červen 2021 nebo dle dohody

Místo výkonu práce:

Valašské Meziříčí

Zeptejte se více:

Daniely Tomečkové, DiS., tel. 734 435 314, email:
daniela.tomeckova@valmez.charita.cz

Co od vás potřebujeme:
•
•

strukturovaný životopis, motivační dopis
písemné nabídky zasílejte personalistce p. Kladivové Romaně, 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.

