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

sociálního pracovníka
Požadavky:
Vzdělání:

kvalifikace dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
§ 110 – VŠ, VOŠ sociální směr

Nástup:

duben 2019

Popis pracovní pozice:
- Náhradní rodinná péče (0,25 úvazek) – činnosti vykonávané na základě pověření
k výkonu sociálně – právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb.; místo pracoviště
Bruntál.
- SPOLU - Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum (0,25
úvazek) – poradenská práce – individuální, párová, rodinná, asistování při styku rodičů
s dětmi a asistování při předávání dětí; místo pracoviště Bruntál.
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

- platové podmínky dle platných mzdových předpisů MPSV (délka praxe + odměny)
Pokud Vás nabízená pozice zaujala, zašlete Váš životopis a motivační dopis do 29. 3.
2019 na email lucie.burdova@eurotopia.cz
kontaktní osoba Mgr. Lucie Burdová, tel: 730 898 476
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.

na www.eurotopia.cz.

Další

informace

o

ochraně

osobních

údajů

jsou

dostupné

