
HLEDÁME NOVOU POSILU DO TÝMU

Armáda spásy je křesťanská organizace, která se původně z Anglie rozšířila přes celý svět až do Jirkova, kde
jsme  začali  v  roce  2014  a  postupně  rozšiřujeme  pole  působnosti.  V  tuto  chvíli  zde  provozujeme  pět
sociálních služeb. 

Člověk, kterého hledáme, bude pracovat jako sociální pracovník/pracovnice v Sociálně aktivizační službě
pro rodiny s dětmi JONATÁN. 

Co to znamená? 
Práce s rodinou, dětmi i rodiči, kteří řeší problémy a potřebují pomoc, radu nebo podporu. 
Spolupráce je různorodá, stejně jako jednotlivé rodiny. Můžete řešit školní nebo úřední záležitosti, hledat
práci, jiné bydlení, prostě být oporou jednotlivým členům rodiny v jejich životních situacích.

Co od vás potřebujeme?
Podle zákona č. 108/2006 Sb. potřebujeme, abyste měl/a dokončené vyšší odborné nebo vysokoškolské
vzdělání se sociálním zaměření a čistý trestní rejstřík.
Mimo zákonné věci určitě oceníme, budete-li vědět, jak navázat s rodinou kontakt a vztah důvěry. 
Nebude vám vadit  za rodinou,  případně s ní,  kamkoliv dojít  (Jirkov je  malý a práce terénní).  Výchozím
bodem pro vás bude adresa: Školní 1727, Jirkov.
Potřebujeme,  abyste  se  nebál/a  hájit  zájmy  klientů  a  spolupracoval  na  vyřešení  situace  i  s  jinými
organizacemi.
Též oceníme hledání nových možností, postupů a ukazování věcí, které my už možná nevidíme. 

Co můžeme nabídnout?
Nástup ihned nebo jak se domluvíme.
Práci, ve které se spoustu naučíte, protože co člověk, to jiné řešení.
Školení, stáže, konference, podle toho v čem se potřebujete v práci rozvíjet.
Jistotu, že na to nebude sami, komunikace je u nás v týmu základ.
Podporu v nečekaných situacích nejen od kolegů ale i od supervizora.
Za plný úvazek – 40 hodin týdně mzdu ve výši 24.900,-.
25 dní dovolené a stravenky.
Momentálně hledáme zástup za mateřskou dovolenou, ale naše služby se neustále rozšiřují, takže věříme,
že to bude na delší dobu. 

Pokud jsme Vás zaujali, pošlete do 5. 3. 2020 krátké shrnutí toho, proč se tak stalo společně se životopisem
na email ředitelky:  zuzana_horcikova@armadaspasy.cz, nebo písemně: Zuzana Horčíková, Armáda spásy,
Boženy Němcové 1059, 431 11 Jirkov. 
Jestliže si budeme myslet, že jste ten, koho hledáme, společně se sejdeme a zodpovíme si všechny otázky.
Když budou sympatie oboustranné, rádi Vás mezi námi přivítáme.
Pokud by Vás zajímalo víc informací o nás a službách, které poskytujeme, doporučujeme kouknout na naše
stránky:  https://armadaspasy.cz/pobocky/jirkov/centrum-socialnich-sluzeb-jirkov/,  nebo  na  facebook:
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
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