Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z. s. vypisuje výběrové řízení na pozici:

PRACOVNÍK V CHRÁNĚNÉ ŠICÍ DÍLNĚ/SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
(nebo PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH)
Uzávěrka přihlášek: 20. 2. 2018
Kontaktní osoba: Petra Trojanová, 733 712 514, petra.trojanova@pdz.cz
Nástup: březen 2018
Místo výkonu práce: Lonkova 510, Pardubice
Úvazek: 1,0 na HPP
Stručná charakteristika pracovní pozice:








částí úvazku zajišťuje běžný chod chráněné dílny zaměřené na výrobu dekorativních předmětů
částí úvazku poskytuje službu sociální rehabilitace lidem s duševní nemocí (nácvik pracovních
dovedností)
poskytuje podporu zaměstnancům na chráněném pracovním místě
komunikuje s veřejností, dodavateli, úřady, zákazníky,
stará se o propagaci provozu a aktivně nabízí služby
vede běžnou provozní agendu
podílí se na chodu sociální služby sociální rehabilitace zajišťuje prodej výrobků dílny na
prodejních akcích

Nabízíme:
1. Smysluplné pracovní uplatnění v oblasti chráněného zaměstnávání a poskytování sociálních
služeb lidem s duševním onemocněním.
2. Průběžné vzdělávání pro výkon funkce pracovníka v sociálních službách a další vzdělávání.
především v sociální oblasti. Podporu profesního růstu – možnost dalšího odborného rozvoje.
3. Práci v malém, příjemné kolektivu a podporu formou vnitřní a vnější supervize.
4. Kreativní práci s pružnou pracovní dobou.

Požadujeme:
1.
2.
3.
4.
5.

Vzdělání VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce.
praxe v oboru poskytování soc. služeb, nebo v provozu chráněné dílny výhodou.
Vzdělání potřebné pro výkon sociálního pracovníka/pracovníka v sociálních službách.
Organizační a řídící schopnosti.
Osobnostní předpoklady: zodpovědnost, spolehlivost, systematičnost, psychická odolnost
a dobré komunikační dovednosti pro danou práci.
6. Sociální cítění, empatie, respektující přístup k lidem s duševním onemocněním.
7. manuální zručnost a kreativitu.
8. Trestní bezúhonnost.
Do výběrového řízení se přihlásíte tím, že zašlete svůj profesní životopis a motivační dopis na výše
uvedený e-mail. Zasláním svého životopisu udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů
v souladu se zákonem 101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN OSOBNÍCH POHOVORŮ S VYBRANÝMI UCHAZEČI: 25. - 26. 2. 2018

