
Jednání se zájemci o sociální službu.
Uzavírání smluv o poskytování sociální služby.
Přímá práce s klienty služby (děti a mládež ve věku 6-26 let) 
Zodpovědnost za chod nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vítkovice + Radvanice, za dodržování platných
norem a pravidel a za naplňování standardů kvality sociálních služeb. 
Příprava a realizace volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých
schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti. 
Pomoc klientům při kontaktu s institucemi 
Podílet se na vytváření standardů kvalit služeb v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Poskytování
základního sociálního poradenství
Vedení dokumentace k poskytované službě- individuální plány, smlouvy o poskytování SS

Vzdělání pro výkon práce sociálního pracovníka dle  Zákona 180/2006 Sb. o sociálních službách
Čistý trestní rejstřík
Dobrou znalost práce na PC (MS Office, soc. sítě,..)
Schopnost samostatně a zodpovědně řešit úkoly, koordinovat zaměstnance při jejich plnění
Organizační kompetence, spolehlivost, odpovědnost, pečlivost, kreativitu, komunikativnost, schopnost sebereflexe,
časovou flexibilitu
Orientaci v oblasti standardů kvality sociálních služeb
Základní orientaci v legislativě
Základní znalost romské problematiky

Náplň práce:

Požadujeme:

Výhodou je zkušenost s prací v oblasti sociálních služeb a s organizací aktivit pro děti a mládež.

CENTROM z. s.

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici:  

Vedoucí sociální pracovník pro službu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Nabízíme:
Nástupní mzdu: 24.000 Kč hrubého
Pracovní dobu (po- pá 8:30- 17:00) 
Typ úvazku: 1,0 HPP  
Předpokládaný nástup: 15. 3. 2023
Uzávěrka přihlášek:  17.2.2023
Výběrové řízení:   22.2. 2023 od 9:00 hod (bude
upřesněno po tel. domluvě) 

Strukturovaný životopis posílejte elektronicky na adresu: nzdm@centrom.cz
Do předmětu e-mailu uveďte „výběrové řízení – Vedoucí NZDM“. 

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku
zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení,

případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.
Výběrové řízení proběhne:

 
Sirotčí 692/45 

Ostrava- Vítkovice
703 00

 

Sirotčí 765/45A, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 69610371


