Armáda spásy v České republice, z. s.
Centrum sociálních služeb Staňkova
Prevence bezdomovectví
Staňkova 354/4, Brno
vypisuje výběrové řízení na pozici

sociální pracovník
Koho hledáme?
 někoho, kdo je schopný týmové i samostatné práce
 někoho, kdo má vysokou motivaci a zájem o práci s cílovou skupinou (jednotlivci a rodiny
s dětmi, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení, nebo o bydlení přišli)
 někoho, kdo umí naslouchat a dobře komunikovat – nebojí se oslovit cizí osoby na ulici
 někoho, kdo je tvůrčí a aktivně se podílí na rozvoji sociální služby
 někoho, kdo je schopný profesionálního vystupování a zároveň přístupu s nadhledem
 někoho, kdo je schopný sebereflexe a rád na sobě pracuje (ochota učit se)
Co požadujeme?
 odborné vzdělání v oboru sociální práce dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách § 110
(min. VOŠ)
 čistý trestní rejstřík
 zdravotní způsobilost
 respekt k poslání, hodnotám a cílům Armády spásy
 počítačová gramotnost na uživatelské úrovni
 výhodou je zkušenost s terénní prací či zkušenost s prací v neziskové organizaci
Co dělá pracovník „Prevence bezdomovectví“?







prostřednictvím sociální práce pomáhá při řešení nepříznivé sociální situace klientů
pracuje v terénu a je v kontaktu s klienty v jejich přirozeném prostředí
pracuje s jednotlivci a rodinami
provádí sociální poradenství
věnuje se administrativní činnosti
podílí se na tvorbě pracovních metodik, síťování a prezentaci služby

Co Vám můžeme nabídnout?
 nástupní mzdu 26.200 Kč, po roce od nástupu navýšení mzdy dle platných tabulek a příspěvek
na penzijní připojištění
 zázemí mezinárodní křesťanské organizace
 5 týdnů dovolené
 benefity formou stravenek za každý odpracovaný den
 možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, supervize
 účast na konferencích a interním vzdělávání





teambuilding
zprostředkování multisport karty
práci v mladém pohodovém kolektivu, která není stereotypní a můžete v ní uplatnit své
schopnosti a nápady

Místo výkonu práce a termín nástupu:
 v Brně, od 1. 7. 2021 nebo dle domluvy

Průběh výběrového řízení:
V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete Váš strukturovaný životopis s motivačním dopisem na
emailovou adresu martina.berankova@armadaspasy.cz do 10. 6. 2021.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který proběhne v Centru sociálních služeb, Prevence
bezdomovectví na Staňkově 4 v Brně. O termínu budou informováni. Výběrové řízení je 3 kolové:

1. Zhodnocení písemných dokumentů 2. Pohovor 3. 4 hodinová stáž na pracovišti
(Zasláním údajů o své osobě souhlasíte s jejich uchováním po dobu trvání výběrového řízení. Poté budou skartovány.)

