CENTROM z. s.
Sirotčí 765/45A, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 69610371

Nabízíme:
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Pracovník v sociálních
službách, pro služby: SAS pro rodiny s dětmi CENTROM a NZDM
Náplň práce:
přímá práce s uživateli (rodiny s dětmi + děti a mládež) v jejich přirozeném
prostředí (v rámci města Ostravy), doprovody rodičů do školských, zdravotních
zařízení, úřady. Spolupráce při přípravě a realizaci aktivit s vedoucí NZDM.
přímá práce s uživateli v rámci workshopů (témata - zdraví, výchova a péče o děti
a jiné). V rámci NZDM pomoc klientům s přípravou do školy, příprava her a
aktivit, dohled na děti při běžném provozu služby.
vedení osobních spisů uživatelů, včetně sestavování individuálních plánů a jeho
pravidelné hodnocení, pomoc a podpora v tíživé životní situaci uživatelů, analýza
jejich momentální akutní potřeby. Podílení se na tvorbě standardů kvality daných
služeb.
poskytování základního sociálního poradenství
komunikace s úřady a jinými institucemi.
Požadujeme:
minimálně středoškolské vzdělání v oboru opravňující k výkonu práce pracovníka
v sociálních službách (viz. Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.), nebo
středoškolské vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro
pracovníky v sociálních službách
dobrou znalost práce na PC
schopnost samostatně řešit úkoly
spolehlivost, odpovědnost, pečlivost, kreativita
orientaci v oblasti standardů kvality sociálních služeb
základní orientaci v legislativě
základní znalost romské problematiky
dobré komunikační dovednosti
orientace v oblasti sociálních dávek
znalost práce na PC
samostatnost, komunikativnost, schopnost plánovat, schopnost jednat s lidmi
řidičský průkaz skupiny „B“ – výhodou
Zkušenost s prací v oblasti sociálních služeb a s organizací aktivit pro děti a
mládež – výhodou.

Nástupní mzdu: 21.000 Kč
Pracovní dobu (po- pá
8:30- 17:00) nebo dle další
domluvy.
Typ úvazku:
HPP- 0,5 SAS + 0,5 NZDM
Předpokládaný nástup:
1. 1. 2022
Uzávěr přihlášek:
19. 11. 2021
Výběrové řízení:
22. 11. 2021 od 8.00 hod
Strukturovaný životopis
posílejte elektronicky na
adresu:
chuda@centrom.cz
Do předmětu e-mailu
uveďte „výběrové řízení –
PSS Vítkovice“.
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

