Armáda spásy v České republice, z.s.
Centrum sociálních služeb Staňkova
Prevence bezdomovectví
Staňkova 4, Brno
vypisuje výběrové řízení na pozici

terénní sociální pracovník
Požadavky:
•
vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. - minimální dosažené vzdělání VOŠ
•
respekt k poslání, hodnotám a cílům Armády spásy
•
aktivní a zodpovědný přístup k práci a 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 práce v týmu i samostatně, komunikativnost a odpovědnost
•
znalost práce na PC
•
čistý trestní rejstřík
•
respektování křesťanských zásad Armády spásy
Výhodou:
•
zkušenost s cílovou skupinou (lidé bez domova, rodiny)
•
zkušenost s prací v neziskové organizaci
•
praxe na pozici sociálního pracovníka
Nabízíme:
•
pracovní pozici na 0,4 úvazek v mezinárodní křesťanské organizaci
•
nástupní mzda: 9.480 Kč (navýšení mzdy po 12 měsících)
•
zaměstnanecké výhody (25 dní dovolené, stravenky)
•
možnost supervize a dalšího vzdělávání a profesního i osobního růstu
•
termín nástupu: 16. 7. 2018 nebo dle dohody
Popis práce:
•
sociální práce s dospělými jednotlivci, rodinami staršími 18ti let, případně celými rodinami, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, nebo jsou tímto ohroženi, zejména 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
•
přijímání zájemců do sociální služby, sestavování a ukončování smluv o poskytnutí sociální služby,
individuální plánování, poskytování základního poradenství
•
vedení agendy uživatelů a další administrativa (evidence zájemců o službu, komunikace s úřady
apod.)
•
práce v terénu i kanceláři
•
týmová práce na další koncepci sociální služby
Místo výkonu práce:
•
Brno (v kanceláři a také v přirozeném prostředí uživatelů služby na území města Brna)
Průběh výběrového řízení:
V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete Váš strukturovaný životopis s motivačním dopisem (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:
anna_davidova@armadaspasy.cz. Do předmětu napište „SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK“
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který proběhne na Staňkově 4 v Brně.

1. kolo – zaslání životopisu a motivačního dopisu,
2. kolo - pohovory s vybranými uchazeči, kteří budou pozváni
(Zasláním údajů o své osobě souhlasíte s jejich uchováním po dobu trvání výběrového řízení. Poté budou skartovány.)

