OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD
Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod
tel/fax: 572 630 648, e-mail: info@uhbrod.charita.cz
IČO: 48489336 DIČ: CZ48489336
www.uhbrod.charita.cz

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Sociální pracovnice/sociální pracovník
Druh práce:
Náplň práce:

sociální pracovník, jednosměnný provoz, plný úvazek
 Sociálně-právní poradenství, analytická a metodická činnost v zařízeních sociálních
služeb;
 Řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů;
 Vytváření a zavádění standardů kvality;
 Uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při styku s úřady a institucemi,
podpora, aktivizace a pomoc v této oblasti;
 Uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při styku s úřady a institucemi,
podpora, aktivizace a pomoc v této oblasti;
 Doprovod uživatelů při vyřizování osobních záležitostí na úřadech a jiných institucích,
zprostředkování kontaktů na tyto instituce;
 Využití sociální práce k hledání způsobu a možností sociálního začleňování klienta,
řešení jeho nepříznivé sociální situace nebo prevence jeho společenské exkluze;
 Ochrana práv uživatelů vůči poskytované službě;
 Vedení svěřené dokumentace v rámci služby.

Pracovní poměr:
Platová třída:
Nabízíme:

Dle dohody na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, nástup ihned nebo dle dohody
Dle vnitřních směrnic organizace
Perspektivní a stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění,
příspěvek na stravování, dobré finanční ohodnocení, podpora vzdělávání, možnost flexibilní
pracovní doby, služební telefon a notebook, společenské akce pro zaměstnance.
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
 VŠ/VOŠ vzdělání zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku,
sociální péči ( viz. § 110 zákona o sociálních službách)
 Trestní bezúhonnost
 Zdravotní způsobilost pro výkon profese
 Odpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 Ochota pracovat v církevní organizaci, pracovat v souladu s jejím posláním
 Předpoklady pro týmovou práci, sociální cítění, empatický přístup
 Motivace k práci s danou cílovou skupinou
 Dobrá znalost práce na PC
 ŘP skupiny B (aktivní řidič)

Místo výkonu práce
Požadavky pro vznik
pracovního poměru:

Písemné přihlášky obsahující:
- motivační dopis
- profesní životopis
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o bezúhonnosti nebo kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
Zasílejte nejpozději do 19.10.2018 elektronicky na emailovou adresu:
lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz nebo poštou na adresu: Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám.
13, 688 01 Uherský Brod
Kontaktní osoba: JUDr. Lenka Končitíková, personalista, tel. 735 713 786, 572 632 839
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, popř. nevybrat
žádného uchazeče.

