VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Poradenské centrum v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s., vypisuje výběrové řízení na pozici:

sociální pracovník / sociální pracovnice
Požadujeme








vzdělání dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., konkrétně obory: sociální pracovník, psycholog, sociální
pedagog, pracovník v sociálních službách, adiktolog, případně započaté vzdělání,
motivaci pro práci s cílovou skupinou,
dobré komunikační schopnosti, aktivní přístup, zodpovědnost, samostatnost i schopnost týmové práce,
dobré organizační schopnosti, schopnost vedení evidence, flexibilitu, dobrý verbální i písemný projev,
trestní bezúhonnost,
věk minimálně 21 let.

Výhodou





předchozí dobrovolnická nebo zaměstnanecká praxe v sociálních službách, zejména s uživateli drog nebo s lidmi
s duševním onemocněním,
řidičský průkaz skupiny B,
hotový kurz krizové intervence, motivačních rozhovorů, (započatý) terapeutický výcvik či jiné doplňující kurzy.

Pracovní náplň
Práce s lidmi, jejichž životní styl je spojený s užíváním drog, kteří mnohdy mají přidruženou některou z
psychiatrických diagnóz a často musí řešit více problémů najednou. Práce s blízkými a příbuznými. Koordinovaná
a komplexní případová práce - case management, odborné sociální poradenství, sociální asistence na úřady,
soudy, práce s tématem finanční gramotnosti a řešení finanční nouze, dluhové poradenství, práce na změně,
práce s motivací, řešení nevyhovujícího bydlení, bezdomovectví a bytové nouze včetně hledání různých forem
bydlení, práce na drogových tématech včetně nástupů na léčbu, práce na zvládání abstinence, téma pracovních
dovedností, psaní CV a hledání zaměstnání, možnosti zotavení či léčby duševních poruch, téma rodičovství a
odebírání dětí do institucionální péče, psychická podpora a právní poradenství, spolupráce s dalšími službami.
Termín nástupu: leden 2018 (případně po dohodě později)
Místo výkonu práce: Brno

Nabízíme






předpokládanou mzdu 25.000 Kč hrubého na plný úvazek (40 hodin týdně),
zajímavou práci v profesionálním kolektivu,
profesní růst a možnost dalšího vzdělávání v oboru,
zázemí stabilní organizace.

Další informace
Zájemci zašlou do 22. 11. 2017 strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem na e-mailovou adresu:
geregova@podaneruce.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který bude probíhat ve dnech
29. a 30. 11. 2017 v Poradenském centru v Brně, na adrese Vídeňská 3 (1. patro), Brno 639 00. Výběrové řízení
vyřizuje Mgr. Markéta Geregová.
Zařízení si ponechává právo výběrové řízení prodloužit, případně opakovat. S osobními údaji uvedenými v
životopise bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zasláním životopisu uchazeč dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu výběrového řízení a
jejich uchováváním v databázi vhodných zájemců o případná volná pracovní místa v SPR po dobu dvou let.
Pro bližší informace můžete kontaktovat Mgr. Markétu Geregovou, vedoucí služby na čísle 773 770 885.
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