Nestátní nezisková organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Pracovní poměr:
Vzdělání:
Místo pracoviště:
Nástup:

1,0 úvazek, doba /ne/určitá
VŠ/VOŠ
Krnov
únor 2018

Popis pracovní pozice:
- 0,5 úvazek Asistenční, mediační a terapeutické centrum - poradenská práce –
individuální, párová, rodinná
- 0,5 úvazek Terénní programy EUROTOPIA, terénní sociální práce – depistáž,
poradenství osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou
situací ohroženi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, pomoc při vyřizování
běžných záležitostí, pomoc při uplatňování práv, zprostředkování doprovodu a jiné.
- komunikace se spolupracujícími organizacemi a institucemi
- administrativní práce a koordinační činnost, vedení spisové dokumentace spojené
s poskytováním služby
- podílení se na dalším rozvoji služeb a programů
- analytická, metodická a koncepční činnost
- účast na fakultativních činnostech
- dohlížení na kvalitu poskytovaných služeb

Profil uchazeče:
- velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnosti
- schopnost pracovat samostatně i v týmu
- profesionalita, odpovědnost, flexibilita, sebereflexe
- schopnost organizační a koncepční práce
- ochota dále se vzdělávat a rozvíjet

- ochota práce s menšinami
- kvalifikace dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 110 –
VŠ, VOŠ sociální směr
- praxe v oboru vítána
Nabízíme:
- příležitost k profesnímu i osobnostnímu růstu
- práci v přátelském pracovním týmu, který podporuje kreativitu a rozvoj svých
členů
- týmovou supervizi, pravidelné vzdělávání dle vlastního výběru a zaměření
- pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
- platové podmínky dle platných mzdových předpisů MPSV (délka praxe + odměny)
Pokud Vás nabízená pozice zaujala, zašlete Váš životopis a motivační dopis do 31. 1.
2018 na email adela.scurkova@eurotopia.cz
a nebo poštou na adresu:
EUROTOPIA.CZ o.p.s., Čsl. armády 43b/808, Krnov, 794 01
kontaktní osoba Mgr. Adéla Ščurková

Obálku označte „Výběrové řízení“.
Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor.
Zasláním svých osobních materiálů uchazeč souhlasí s jejich uchováním po dobu
výběrového řízení. Po jeho ukončení se organizace zavazuje k jejich skartaci.

