Nestátní nezisková organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. hledá pracovníka

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK – úvazek 1,0
Požadavky: dokončená VOŠ nebo VŠ – směr pedagogický, sociální nebo humanitní
Nástup: červenec 2019
Popis pracovní pozice:
-

Kontaktní pracovník (1,0 úvazek)

Náplň práce:
•
•
•

Zapojování rodin do spolupráce se školami
Zvyšování výchovně-vzdělávacích kompetencí rodičů v jejich přirozeném prostředí
Zapojování rodin formou společných vzdělávacích aktivit

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
Praxe v sociálních službách vítaná

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

Nestátní nezisková organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. hledá pracovníka

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK – úvazek 0,5
Požadavky: dokončená VOŠ nebo VŠ – směr pedagogický, sociální nebo humanitní
Nástup: červenec 2019
Popis pracovní pozice:
-

Kontaktní pracovník (0,5 úvazek)

Náplň práce:
•
•
•

Zapojování rodin do spolupráce se školami
Zvyšování výchovně-vzdělávacích kompetencí rodičů v jejich přirozeném prostředí
Zapojování rodin formou společných vzdělávacích aktivit

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
Praxe v sociálních službách vítaná

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

Nestátní nezisková organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. hledá pracovníka

PRACOVNÍK VČASNÉ PÉČE A
PŘEDŠKOLNÍHO CENTRA
Požadavky: dokončená VOŠ nebo VŠ – směr pedagogický, sociální nebo humanitní
Nástup: červenec 2019
Popis pracovní pozice:
-

Pracovník včasné péče a předškolního centra (1,0 úvazek)

Náplň práce:
•
•
•
•

Rozvoj spolupráce aktérů (MŠ, rodina, pedagogové, pracovníci centra aj.)
Zajištění činnosti předškolního centra
Aktivní vyhledávání a zvyšování informovanosti v oblasti předškolního vzdělávání
dětí
Poradenství a podpora rodičům při jednání se vzdělávacími, soc. a zdrav. institucemi

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
Praxe v sociálních službách vítaná

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

Pokud Vás nabízené pozice zaujaly, zašlete Váš životopis a motivační dopis do
31.5. 2019 na email david.koukal@eurotopia.cz
Kontaktní osoba Bc. David Koukal, tel: 732 866 389
Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor.
Zasláním svých osobních materiálů uchazeč souhlasí s jejich uchováním organizací po dobu
výběrového řízení. Po jeho ukončení se organizace zavazuje k jejich skartaci. Osobní údaje o
uchazeči nebudou dále poskytnuty žádné třetí straně a tyto údaje nejsou předmětem
automatizovaného rozhodování. Po dobu uchovávání osobních údajů má uchazeč právo svůj
souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a být zapomenut, má právo získat a přenést
tyto údaje a vyžadovat jejich aktualizaci. Další informace o ochraně osobních údajů jsou
dostupné na www.eurotopia.cz.

