Integrované centrum sociálních služeb ODLOCHOVICE
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE
Místo výkonu práce:
Požadované vzdělání:
Pracovní poměr:
Pracovní úvazek:
Pracovní doba:
Platové zařazení:
Platové podmínky:
Datum nástupu:

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice
odborná kvalifkace dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (VŠ, VOŠ)
na 1 rok - doba určitá (možnost prodloužení na dobu neurčitou)
1 (plný pracovní úvazek)
jednosměnný provoz
platová třída 10
od 19.360 Kč (dle praxe) + osobní ohodnocení
ihned po skončení VŘ nebo dle dohody

Náležitost přihlášky:
jméno, příjmení, ttul, datum a místo narození,místo trvalého pobytu, státní příslušnost
telefonní a emailový kontakt, datum a podpis

K přihlášce uchazeč připojí:

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

motvační dopis v rozsahu max.  strany A

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

kopie osvědčení (certfkátu) o absolvovaných kurzech, školeních, stážích apod. za poslední 2
roky
Charakteristka vykonávané práce:

výkon činnost sociální práce v zařízení poskytující sociální služby domov pro osoby se
zdravotním postžením a chráněné bydlení
 příjem žádost, jednání se zájemcem o službu, sociální šetření, individuální plánování služby
uživateli, poskytování základního sociálního poradenství
 zajišťování souvisejících sociálně právních agend pro nezletlé dět i dospělé osoby
- spolupráce (komunikace) se zákonnými zástupci, školami, veřejnými insttucemi či jinými
poskytovateli sociálních služeb potřebné ke komplexnímu zajištění služby uživatelům
 podílení se na zvyšování kvality služeb v souladu se SQSS
 kontaktní sociální pracovník pro uživatele sociální služby - vytváření podmínek pro začlenění
uživatelů sociálních služeb do sociálně-společenského prostředí

Další požadavky:

znalost aktuální legislatvy vztahující se k problematce sociální práce u osob s mentálním a
kombinovaným postžením – znalost zákona o sociálních službách včetně prováděcí vyhlášky
a souvisejících předpisů

orientace v současném vývoji sociálních pobytových služeb

znalost práce s MS Ofce

řidičské oprávnění skupiny B

komunikatvnost, vstřícnost, aktvní a samostatný přístup k pracovním úkolům, zájem o
sebevzdělávání
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 kolektv, příjemné pracovní prostředí
Termín pro odevzdání přihlášky:
Adresa podání přihlášky:

9.  0. 20 8
ICSS Odlochovice, Odlochovice , 257 03 Jankov

Místo bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení. 
Na základě výsledků výběrového řízení si organizace vyhrazuje právo pracovní pozici neobsadit. 
Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Petranová, ředitelka
tel.: 317 833 201 (286) - linka 11, e-mail: petranova@icsso.cz
web: www.icsso.cz - volná místa

V Odlochovicích dne 01.10.2018
Mgr. Jana Petranová
ředitelka ICSS Odlochovice

