MOST K ŽIVOTU o.p.s. vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici:
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
pro sociální službu azylový dům pro ženy a matky nebo otce s dětmi v Trutnově.
Požadujeme:










způsobilost dle § 116 a) zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách,
trestní bezúhonnost
zdravotní způsobilost pro práci v nepřetržitém provozu (pro práci v noci)
dobrou znalost práce na PC (Word, Excel, internet)
ochotu vzdělávat se,
vysokou odolnost vůči psychické zátěži,
samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, schopnost empatie, dobré komunikační
schopnosti, schopnost práce v týmu, sociální cítění,
minimální 1 roční praxe v sociálních službách (výhodou praxe s osobami ohroženými
sociálním vyloučením)
práce na 2 směny, denní a noční.

Pracovní poměr: Na dobu jednoho roku, s možností prodloužení.
Nástup: ihned nebo dle dohody.
Nabízíme:





základní mzda 19 000 Kč + příplatek za SO + NE a svátky, příplatek za noční směny,
osobní příplatek,
zázemí stabilní neziskové organizace,
smysluplnou práci,
příjemné pracovní prostředí v historickém objektu a prostor pro tvůrčí práci.

Náplň práce:








přímá práce s klientkami a jejich dětmi,
plánování průběhu poskytování sociální služby azylový dům,
zajištění bezpečného průběhu služby,
řešení konfliktních situací,
spolupráce při poskytování potravinové pomoci, sociálního šatníku a hygienické
pomoci,
vedení evidence související s poskytováním sociální služby,
účast na pravidelných poradách a pravidelných supervizích.

 +420 499 841 998
 + 420 777 303 115

identifikátor služby azylový dům: 3028344
e-mail: info@mostkzivotu.cz

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis (nezapomeňte uvést telefonický
kontakt) a motivační dopis do 30. 6. 2018 na e-mail: info@mostkzivotu.cz Do předmětu
e-mailu napište „výběrové řízení pro azylový dům“.
Bližší informace k výběrovému řízení získáte na tel. čísle 777 303 115 v době od 7.00 – 15.00
hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.
O Vašem postupu do druhého kola výběrového řízení budete telefonicky vyrozuměni
do 2. 7. 2018.
Předpokládaný termín druhého kola výběrového řízení 9. 6. 2018.

V Trutnově dne 15. 6. 2018

Mgr. Lucie Chaloupková
ředitelka Mostu pro život o.p.s.
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