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Armáda spásy, Dům pod svahem - služba následné péče v Havířově,
vyhlašuje výběrové řízení na hlavní pracovní poměr na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – TERAPEUT
Požadujeme:
- VŠ/VOŠ – kvalifikační předpoklady odpovídající zákonu 108/2006
Sb. o sociálních službách
- znalost zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky
- praxe v oboru
- čistý trestní rejstřík
- velmi dobré komunikační schopnosti
- aktivní a zodpovědný přístup k práci
- schopnost pracovat v týmu
- kreativita a samostatnost
- znalost práce na PC
- ochota pracovat v křesťanském kolektivu
- psychická odolnost
- loajalita vůči organizaci
Výhodou:
- znalost AJ
- zkušenosti se skupinovou prací a individuálním plánováním
- řidičský průkaz
Nabízíme:
- zajímavou práci v křesťanském týmu
- zázemí mezinárodní organizace
- plný pracovní úvazek 40h týdně
- ranní a odpolední směny, zpravidla 1 měsíčně pracovní víkend
- noční směny nejsou, zaměstnanci zajišťují pohotovostní službu
- nástupní plat 22 000 Kč
- předpokládaný nástup k 1. 3. 2018
Místo výkonu:
- Armáda spásy, Dům pod Svahem – služba následné péče, Havířov
- nabízíme pomoc osobám závislým na alkoholu nebo hráčských
aktivitách. Těmto osobám poskytujeme podporu v nalezení cesty
k trvalé abstinenci a začlenění zpět do společnosti
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Postup pro zájemce:
- V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis
na emailovou adresu uvedenou v záhlaví.
- Termín uzavření přihlášek je 24. 1. 2018. Vybraní zájemci budou
pozváni k osobnímu pohovoru.
Zasláním materiálů o své osobě zájemce o zaměstnání souhlasí
s uchováním svých osobních údajů po dobu výběrového řízení na danou
pracovní pozici. Poté budou všechny materiály skartovány.

