Armáda spásy v České republice, z.s.
Centrum sociálních služeb J.Korbela
Mlýnská 316/25
602 00 Brno - Trnitá
rozšiřuje tým a přijme
na pracovní pozici

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI
PRO AZYLOVÝ DŮM
Požadujeme:












VŠ/ VOŠ vzdělání dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb.
čistý trestní rejstřík
ochotu dále se vzdělávat
zájem o práci s lidmi bez domova
schopnost empatie, vstřícného a citlivého přístupu k uživatelům
schopnost pracovat v týmu i samostatně
komunikativnost
aktivní a zodpovědný přístup k práci
znalost práce na PC
psychická odolnost a odolnost vůči stresu
respektování křesťanských zásad Armády spásy

Nabízíme:








práci na HPP v mezinárodní křesťanské organizaci
možnost supervizí a dalšího vzdělávání
5 týdnů dovolené
Stravenky dle počtu odpracovaných směn
prostor pro realizaci vlastních nápadů v rámci sociální služby
předpokládaný termín nástupu březen 2018
nástupní mzda: 21 700,-Kč, po 3 měsících 22.200,-Kč, po 12 měsících další navýšení
mzdy dle kritérií

Místo výkonu práce:


Armáda spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb Josefa Korbela,
Mlýnská 25, Brno
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Základní popis práce:







sociální práce s muži a ženami staršími 18ti let, kteří se ocitli v tíživé životní situaci
spojené se ztrátou bydlení
přijímání zájemců do sociální služby, poskytování základního poradenství,
sestavování a ukončování smluv o poskytnutí sociální služby, individuální plánování
sociální práce s jednotlivci v oblastech, které uživatele přivedly do AD: dluhy,
nepříznivý zdravotní stav, nedostupnost vhodné služby, závislosti apod. Činnosti s
tím spojené, např. podpora s vyřizováním dokladů, sociálních dávek, důchodů,
podpora při hledání a udržení si zaměstnání, nácviky dovedností, podpora při
kontaktu s rodinou, doprovody uživatelů (úřady, zdravotnická zařízení apod.),
příprava na bydlení, komunikace s návaznými institucemi a subjekty (úřady, lékaři,
sociální služby, kurátoři apod.),
administrativa (vedení dokumentace uživatelů apod.)
týmová práce na další koncepci sociální služby (metodiky)

V případě vašeho zájmu zašlete do 16.2.2018 (včetně), strukturovaný životopis a motivační dopis (proč byste chtěli pracovat na pozici sociálního pracovníka pro azylový dům),
elektronicky na adresu inka_kralova@armadaspasy.cz a v kopii na adresu ivan_borek@czh.salvationarmy.org
nebo písemně na adresu Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Mlýnská 25, Brno.
Do předmětu napište ,,SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - AZYLOVÝ DŮM,,.
Dotazy zodpoví a popř. bližší informace podá vedoucí přímé práce pro pobytovou službu
Mgr. Inka Králová: 773 770 365.
Vybraní uchazeči budou na základě zaslaných životopisů s motivačními dopisy pozváni
k osobním pohovorům, které proběhnou ve II. pol. února 2018. Následně budou prověřovány jejich praktické předpoklady.

(Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s jejich uchováním po dobu trvání výběrového řízení. Poté
budou materiály skartovány.)
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