Domov Letokruhy, příspěvková organizace
vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka Pr 975
Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou
IČO 71197010, bankovní spojení: KB, a.s., 19-8390420217/0100
e-mail: reditel@domov-letokruhy.cz, www.domov-letokruhy.cz
telefon: 556 305 293, 737 948 708

Výběrové řízení na místo "Sociální pracovník“
Podpora samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou
Charakteristika vykonávané práce: Poskytování základního soc. poradenství, zprostředkování kontaktu na
další instituce a odborníky, jednání se zájemci o službu, s uživateli služby a jejich rodinnými příslušníky
apod., řešení sociální situace u uživatelů služby – přímá práce s uživateli služby, provádění odborné činnosti
ve službě, koordinace individuálního plánování ve službě, vedení dokumentace.
Platové zařazení:



dle platových tabulek 10. platová třída, platový stupeň dle odpracované praxe (21300,- až 32070,Kč)
osobní ohodnocení po uplynutí zkušební doby

Benefity:





další odborné vzdělávání
příspěvek na stravování
supervize
víkendové pobyty z FKSP

Počet úvazků: 1,0 - 5dnů/ 8 hod / den
Pracovní poměr:




na dobu určitou, po roce možnost prodloužení na dobu neurčitou
zkušební doba 3 měsíce
nástup možný od 1. 2. 2019 nebo dle dohody

Místo výkonu práce:


Podpora samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou

Kvalifikační požadavky:




vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci,
sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální
pedagogiku
uživatelská znalost práce na PC
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občanská a trestní bezúhonnost

Osobnostní předpoklady:




respekt k lidem s postižením
schopnost pracovat v týmu
dodržování etických norem

Výhodou:



praxe v sociální sféře, není podmínkou
řidičský průkaz skupiny B

Uchazeč/ka zašle:





profesní životopis
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
kopii výpisu z rejstříku trestu ne starší než tři měsíce
Podepsaný souhlas: „Souhlasím se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů, včetně
zvláštní kategorie osobních údajů Domovem Letokruhy, příspěvková organizace, IČO 71197010, se
sídlem Dukelská 650, 74787 Budišov nad Budišovkou. Jako správce osobních údajů mne informoval o
základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto údaje jsem poskytl/a dobrovolně vyplněním
žádosti, včetně příloh. Prohlašuji, že veškeré údaje jsou pravdivé.“

Způsob a místo podání:



poštou
nebo osobně na adrese: Podpora samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou, Partyzánská 229,
747 87 Budišov nad Budišovkou. Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".

Lhůta pro podání přihlášek: 21. 01. 2019
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Bližší informace:
Mgr. Molková Kamila – ředitelka, tel. 737 948 708, reditel@domov-letokruhy.cz
Natálie Krásová – vedoucí sociální služby, tel. 734 528 718, vedoucipsb@domov-letokruhy.cz
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