Do Společnosti pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc
hledáme motivovanou kolegyni nebo kolegu
na pozici
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE PRO SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO
RODINY S DĚTMI
Co u nás budete dělat?
- spolupracovat s rodinou v jejím přirozeném prostředí, objevovat nové možnosti a zkoušet různé cesty
- podporovat dobrou interakci mezi rodiči a dětmi a pomáhat jim radovat se ze sebe navzájem
- hledat spolu s rodinou přirozené zdroje podpory a energii v jejím okolí
- pomáhat zvyšovat kvalitu života rodinám s dětmi
- spolupracovat s dalšími odborníky např. logopedy, psychology, třídními učiteli, vedoucími
volnočasových kroužků apod.
- propojovat společnost napříč různými sociálními skupinami
Co Vám nabízíme?
- smysluplnou a tvůrčí práci v zajímavém oboru na plný úvazek
- příležitost pro interdisciplinární spolupráci
- systematický odborný růst v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků
- pružnou pracovní dobu
- velmi dobré pracovní zázemí
- motivující finanční ohodnocení a zajímavé benefity
- výhody malého motivovaného pracovního týmu regionálního pracoviště neziskové organizace
s vazbou na pracoviště s celostátní působností a zahraniční partnery
Co potřebujeme?
- kreativitu, nadšení a pozitivní přístup
- smysl pro týmovou spolupráci
- důraz na kvalitu v práci i v oblasti dalšího rozvoje
- odbornou způsobilost dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů
- aspoň 2 roky praxe v sociálních službách
- řidičský průkaz skupiny B
- samostatnost, organizační schopnosti a asertivní vystupování
- časovou flexibilitu
Co určitě oceníme?
- praxi s podobnou cílovou skupinou
- orientaci v principech systemické psychoterapie
- orientaci v problematice sociálně - právní ochrany dětí
V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete profesní životopis s motivačním dopisem na e-mail:
olomouc2@ranapece.cz, do předmětu uveďte - výběrové řízení sociální pracovník.
Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc.
Kontaktní osoba: Ing. Hana Burgetová - 778 766 555.
Další informace: www.ranapece.cz
Termín vyhlášení: 22. 4. 2021
Uzávěrka přihlášek: 16. 5. 2021

Organizace si vyhrazuje právo ve výběrovém řízení nikoho nevybrat.

