Výběrové řízení
spolku Péče o duševní zdraví na pozici:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Hledáme kolegyni / kolegu na plný úvazek do
terénního týmu střediska Chrudim.
Optimální termín nástupu je únor 2017.
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení: 8. 12. 2017

Jaká práce Vás čeká?
- Pracujeme odbornými metodami, které podporují zotavení lidí z dlouhodobé duševní
nemoci, jako je schizofrenie nebo afektivní poruchy
- Pracujeme v týmu a s klienty ve vážnějším stavu pracuje více lidí současně
- Větší část činnosti je individuální práce s klientem, a to ambulantní (v sídle střediska) nebo
terénní formou (podle potřeby klienta: doma, v nemocnici, v parku, v kavárně apod.).
- Aby klient mohl využívat formální i neformální zdroje podpory, pracujeme často s rodinou
a dalšími lidmi a subjekty (úřady, zaměstnavatelé, lékaři, kamarádi, sousedé)
- Součástí práce jsou i skupinové aktivity hlavně při nácviku dovedností
Co požadujeme?
- VŠ/VOŠ vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku,
sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.
- Řidičský průkaz skupiny B
- Zodpovědnost a dobré komunikační dovednosti pro práci s lidmi s duševní chorobou.
- Bezúhonnost
Předpoklady pro zvládnutí nabízené práce:
- Předchozí zkušenosti z oblasti přímé sociální práce
- Schopnost týmové spolupráce
- Otevřená komunikace, znalost svých hranic a práce s nimi
- Empatie a respektující přístup ke klientům
- Psychická odolnost
- Organizační schopnosti
- Ochota učit se novým věcem
- Uživatelská znalost práce s počítačem
- Samostatnost a spolehlivost při plnění svěřených úkolů
Co Vám nabízíme:
- Zajímavou, různorodou a smysluplnou práci
- Prostor pro tvořivost a seberealizaci
- Zázemí jedinečné organizace s otevřenou a kreativní firemní kulturou
- Mzdu a osobní ohodnocení odpovídající pracovní pozici a kvalitě odvedené práce
- Služební mobil, PC a notebook
- Kvalitní zaškolení a uvedení do organizace včetně akreditovaných kurzů, které Vás připraví
na výkon práce
- Intenzivní metodické vedení, systém konzultací a externí supervize
- Pracovní dobu formou pružného pracovního týdne, možnost sick days, možnost
administrativní práce z domu
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis a motivační dopis
(co očekáváte od dané pozice a co můžete nabídnout). Zasláním materiálů vyjadřujete souhlas
se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů.
Adresa pracoviště: Péče o duševní zdraví – středisko Chrudim, Městský park 274,
Chrudim 537 01
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Pinkasová, vera.pinkasova@pdz.cz, 777 915 744
Úvazek a typ provozu: plný, jednosměnný
Mzda: 17 000 – 22 000,- Kč

