Armáda spásy vČeské republice, z.s.
Centrum sociálních služeb Lidická
Lidická 18a
Praha 5
přijme
na pracovní pozici

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA PRO PREVENCI
BEZDOMOVECTVÍ (TRÉNINKOVÉ A SOCIÁLNÍ
BYDLENÍ)
Požadujeme:









vzdělání dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb. (minimálně VOŠ)
čistý trestní rejstřík
ochotu dále se vzdělávat
zájem o práci s osobami a rodinami bez domova, lidmi v krizi
schopnost empatie, vstřícného a citlivého přístupu k uživatelům
schopnost pracovat v týmu i samostatně, komunikativnost a odpovědnost
znalost práce na PC
respektování křesťanských zásad Armády spásy

Nabízíme:








práci na HPP v mezinárodní organizaci
možnost supervizí a dalšího vzdělávání
5 týdnů dovolené
stravenky
prostor pro realizaci vlastních nápadů v rámci sociální služby
předpokládaný termín nástupu ihned (červen 2018)
nástupní mzda: 27.700 – 28.200 Kč

Místo výkonu práce:



Armáda spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb Lidická, Lidická
18a, Praha 5
Práce je vykonávána také v přirozeném prostředí uživatelů služby na území Hlavního
města Prahy

Základní popis práce:


sociální práce s osobami staršími 18ti let, případně celými rodinami, kteří se ocitli v
tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, nebo jsou tímto ohroženi







přijímání zájemců do sociální služby, sestavování a ukončování smluv o poskytnutí
sociální služby, individuální plánování, poskytování základního poradenství
sociální práce s jednotlivci i se skupinou uživatelů v oblastech: hledání a udržení si
práce; výchova a vzdělávání dětí; pomoc při vyřizování osobních záležitostí
(komunikace s úřady, fyzickými i právnickými osobami); sociální integrace;
eliminace a zmírňování důsledků rizikového chování
administrativa (vedení dokumentace uživatelů, evidence zájemců o službu,
komunikace s úřady apod.)
týmová práce na další koncepci sociální služby

Přihlášky do výběrového řízení včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu
(krátké informace o vaší dosavadní praxi, proč chcete pracovat jako sociální pracovník
v TP – Prevence bezdomovectví, v čem jsou Vaše silné a slabé stránky v kontextu sociální
práce a jak si představujete pracovní náplň sociálního pracovníka TP – Prevence bezdomovectví) zasílejte elektronicky na adresu: evelina_opltova@armadaspasy.cz, Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7. Do předmětu napište ,,SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK,,
1. kolo – zaslání životopisu a motivačního dopisu,
2. kolo - pohovory s vybranými uchazeči, kteří budou pozváni
Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového
pracovníka. Poté budou materiály skartovány.

