R-Ego, z.s.
sociální pracovník
R-Ego, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník/pracovnice v NZDM (nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež).
Stručná charakteristika pracovního místa:
Sociální pracovník/ice pracuje s dětmi a mládeží ve věkovém rozmezí 7 – 15 let v odpoledních hodinách, poskytuje
klientům pomoc a podporu, provází je v obtížných životních situacích, plánuje a organizuje program pro klienty, motivuje
je k účasti, vede administrativní agendu spojenou s výkonem činnosti, prezentuje službu.
Nabízíme:
 zajímavou a různorodou práci v sociální oblasti,
 prostor pro seberealizaci,
 možnost uplatnění svých zkušeností v zařízení s dlouholetou tradicí,
 pružnou pracovní dobu,
 možnost profesního růstu a odborného rozvoje,
 týmovou i individuální supervizi,
 platové ohodnocení s ohledem na možnosti neziskového sektoru,
 přátelský tým
Požadavky:
 VŠ či VOŠ vzdělání – vzdělání dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (§ 110),
 kladný vztah k cílové skupině (děti a mládež),
 schopnost pracovat v týmu i samostatně, dobré komunikační schopnosti, spolehlivost, sebereflexe, proaktivita,



kreativita, komunikativnost, otevřenost, motivace,
koníčky a dovednosti, které můžete nabídnout v rámci programů NZDM,
flexibilita (pracovní doba v odpoledních, příležitostně akce o víkendu),





výborná znalost práce na PC (word, excel).
trestní bezúhonnost,
řidičské oprávnění skupiny B,

Uvítáme:
 zkušenosti s cílovou skupinou NZDM (děti a mládež),
 aktivní nasazení a zodpovědný přístup,
 aktivní znalost standardů kvality sociálních služeb, zákona o sociálních službách, zákona o sociálně-právní ochraně
dětí.
Výkon práce:
 místo výkonu práce: Slavičín
 úvazek: 1,0
 nástup: leden-únor 2017
Náležitosti přihlášky:
 strukturovaný životopis s prohlášením: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto životopise a
jejich schraňováním pro účely výběrového řízení „R-Ego,, z.s."
 motivační dopis v rozsahu min. 0,5 – max. 1 A4 s uvedenou osnovou:






Co mě motivuje pro práci s uvedenou cílovou skupinou ?
Čím můžu do budoucna přispět NZDM?

kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, možno stáhnout na www.r-ego.cz, popř. výpis z rejstříku trestů ne starší 3
měsíců.

Výběrové řízení je dvoukolové (zaslání požadovaných dokumentů +osobní pohovor).
Přihlášky zasílejte do 30. 10. 2016 na e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz nebo adresu R-Ego, z.s., náměstí Mezi Šenky,763 21
Slavičín s označením obálky VŘ. Uchazeči, kteří splňí podmínky a budou vybráni do 2. kola, budou elektronicky,
případně telefonicky informováni o konkrétním datumu ústního pohovoru..
Pokud nebude přihláška obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude uchazeč přizván k výběrovému řízení. Osobní
dokumenty uchazečů se bezprostředně po ukončení výběrového řízení vracejí na základě žádosti zpět uchazečům nebo
se skartují.
Kontakt: Mgr.et Mgr. Dana Kozubíková, vedoucí zařízení
E-mail: pc.r-ego@tiscali.cz
Tel.: 732 713 014

