
 
 
CENTROM z. s.  vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
 
Preventista/asistent - Ostrava 
 
Pracovní náplň: 
 

V přímém styku s CS realizuje prevenci zadlužení v důsledku nekompetentního a neodpovědného 
hospodaření CS s rodinným rozpočtem, chyb, nedůslednosti a neodpovědnosti vyřizování sociálních 
dávek a jejich nastavení a chybného nastavování výše zálohových plateb za energie, média a služby 
související s bydlením. Zahrnuje především: 

 průběžné řešení problémů při vzniku dluhů na základě avíza case manažera 

 posouzení přiměřenosti nastavení záloh, a to po každém vyúčtování, při každé změněn 
podnájemce v bytě, při změně počtu osob bydlících v rámci rodiny v bytě, zahrnuje 
konzultace s dávkovým místem tak, aby byla záloha uhraditelná v plné výši z dávek 

 konzultace s dávkovými místy při jakýchkoli změnách v dávkovém systému 
a dále asistenci CS ve formě:  

 pomoci při vyřízení změny výše záloh na elektrárně, vodárně, při vyřízení dávek apod. 

 pravidelné konzultace stavu rodinného rozpočtu CS, avizování potřeby dluhového a 
finančního poradenství koordinátorovi 
dále též: 

 spolupracuje s preventisty / specialisty a case manažerem při odvracení hrozeb zadlužení CS  

 vede zjednodušené IP domácností 

 spolupracuje s registrovanou sociální službou „Terénní programy – Program bydlení 
CENTROM“ při odvracení hrozeb zadlužení CS. 

Požadavky: 

 minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, VOŠ a VŠ vzdělání v sociální oblasti 
(výhodou) 

 orientace v oblasti sociálních dávek (hlavně pak hmotná nouze) – podmínkou 

 znalost práce na PC (windows, internet, mail, word, excel) – podmínkou 

 samostatnost, komunikativnost, schopnost plánovat, schopnost jednat s lidmi 

 pečlivost, preciznost, pořádek a řád ve vedení dokumentace  - podmínkou  

 řidičský průkaz sk. B – výhodou 

Benefity: 

- pracovní notebook 
- pracovní telefon  
- harmonický kolektiv  

Pracoviště: Ostrava 
Mzda: 23 000,- Kč 
Nástup: ihned 
 
Kontakt: honzova@centrom.cz 
 
Do předmětu e-mailu uveďte „výběrové řízení Ostrava“. Oznámení o výsledku výběrového řízení 
bude zasláno každému zájemci o výše uvedenou pracovní pozici.  
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