Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice
přijme do pracovní poměru

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK
pro práci se zvířaty na farmě, práce v zahradě a v parku

Místo výkonu práce:
Pracovní poměr:
Pracovní úvazek:
Pracovní doba:
Platové podmínky:
Nástup do PP:

ICSS Odlochovice
na dobu určitou - 1 rok (možnost prodloužení na dobu neurčitou)
1 (plný pracovní úvazek)
směnnost – nepravidelně rozvržená pracovní doba
od 19.000 Kč (dle praxe) + osobní ohodnocení a odměny
ihned nebo dle dohody

Požadujeme:

strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny kontaktní údaje, údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

zdravotní způsobilost pro práci ve směnném provozu, zdravotní průkaz

základní počítačovou gramotnost (MS Ofce - Word, Excel, Outlook, Internet)

odbornou způsobilost - akreditovaný kurz „Pracovník v sociálních službách“ (není podmínka)
Charakteristka vykonávané práce:

aktivizace uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením při činnosti na farmě, při
zapojení do činnosti v zahradě, údržby parku a venkovního prostranství, do péče o interiérové
květiny

podpora samostatnosti, rozvoj schopnost a pracovních dovednost uživatelů

vytváření vztahů uživatelů k menším i větším zvířatům a zajištění péče o ně (ovce, králíky, psy,
zakrslé králíky, morčata, rybičky, drobné ptactvo…)
Další požadavky:

praxe v oblasti sociálních služeb a v péči o zvířata výhodou

řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič (výhodou)

nápaditost v činnostech, spolehlivý přístup, zájem o sebevzdělávání, týmovou spolupráci
Nabízíme:

příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb (příspěvek na oběd, rekreaci, kulturu,
masáže, vzdělávání), zajištění odborného vzdělávání

pravidelné fnanční ohodnocení, fnanční odměny

stabilní a přátelský pracovní kolektiv, příjemné pracovní prostředí
V případě zájmu pošlete nebo osobně předejte životopis na adresu ICSS Odlochovice, Odlochovice 1,
257 03 Jankov .
Další informace:

Lenka Halašková, personální a mzdová agenda
tel.: 317 833 201 (286) - linka 14, e-mail: halaskova@icsso.cz
web: www.icsso.cz - volná místa

V Odlochovicích dne 9.3.2018

Mgr. Jana Petranová, ředitelka

