vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici
„sociální pracovník 2. 08. 02“
Požadavky:
 Vzdělání – minimálně vyšší odborné se zaměřením v sociální oblasti – musí
splňovat podmínky výkonu činnosti sociálního pracovníka dle § 110 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy
 Komunikační dovednosti, ochota dalšího vzdělávání a učení se novým věcem,
spolehlivost, orientace v sociální politice a sociální práci, psychická odolnost a
schopnost týmové spolupráce
 Trestní bezúhonnost v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
 Zdravotní způsobilost
 Zdravotní (potravinářský) průkaz
 Řidičský průkaz skupiny B
 Počítačové znalosti, schopnost práce s počítačovými programy (MS Windows,
Office, internet)
 Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Další podmínky:
 Pružná pracovní doba v jednosměnném provozu
 Plat dle platových tabulek 10. platová třída dle katalogu prací
(od 22 800,- Kč do 34 320,- Kč dle praxe) + osobní příplatek
 Úvazek plný, 100 % úvazku tj. 40 hodin/týden
 Nástup dle dohody

Pracovní náplň:
 Sociální práce s uživateli služby, jejich rodinnými příslušníky a blízkými
osobami
 Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služby
 Jednání s úřady, kontakt se společenským prostředím, využívání návazných
služeb

 Administrativní činnost spojená s pobytem uživatele v Domově, zejména
vedení sociální dokumentace uživatelů služby, zajištění trvalého pobytu
 Plánování v oblasti Pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů
uživatelů služby
Nabízíme:






Příspěvek na závodní stravování
odměny
dovolená 5 týdnů
školení
příspěvek z FKSP

Povinnosti k žádosti jsou:
 Strukturovaný životopis se zaměřením na vzdělávání a praxi
 Motivační dopis – Proč bych ráda pracoval/a v Domově důchodců, jak si
představuji sociální práci se seniory a seniory s demencí (max. rozsah 1A4)
 Uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, telefonní a
další kontakty na žadatele o pracovní pozici
Požadované doklady zasílejte na email: horka@doduce.cz
Nebo osobně či poštou na adresu:
Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice.
Informace na telefonu: 495705212, 725433996 p. Horká Eva personalista, mzdová
účetní

