věnovat se činnostem uvedeným v § 65
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (tj. přímá terénní sociální práce s
dětmi a rodinami, poradenství, doprovázení
na úřady, atd.)
vést dokumentaci spojenou s poskytováním
služby, včetně individuálního plánování
spolupracovat s dalšími subjekty, jako jsou
úřady, instituce a další
aktivně se účastnit na rozvoji sociálních
služeb a tvořit metodické postupy při práci s
rodinami
dodržovat standardy sociálních služeb a
odpovídat za jejich kvalitu

mít vystudovanou vysokou nebo vyšší
odbornou školu (tj. splnění kvalifikačních
předpokladů pro výkon sociálního
pracovníka podle § 109 a 110 zákona č.
108/2006 Sb.)
orientovat se v oblasti sociálních služeb,
sociálně-právní ochrany dětí a rodinného
práva
bezpečně a spolehlivě řídit, stačit vám bude
řidičský průkaz sk. B

bez problémů komunikovat a mít aktivní a
zodpovědný přístup k práci, stejně tak se
hodí empatie a vytrvalost
být časově flexibilní a trestně bezúhonní
být odvážní a připravení na náročné
pracovní podmínky
pracovat na počítači, nejčastěji s Officem a
internetem
vzdělávat se a podílet se na metodické a
koncepční činnosti poskytovaných služeb
být týmový hráč, ale zároveň umět převzít
odpovědnost za své kroky

máme pro vás připravenou pracovní
smlouvu na dobu určitou 1 roku, s možností
další spolupráce
nastoupit můžete v srpnu 2021 nebo dle
domluvy
pružná pracovní doba
odpovídající mzdové ohodnocení
jsme přátelští a užíváme si moderní a útulné
prostředí v Karlových Varech
budete mít možnost podílet se na rozvoji a
dobrém jménu neziskové organizace
budete se dále vzdělávat

Dejte nám o sobě vědět na e-mail prace@valika.cz a nezapomeňte poslat strukturovaný životopis a
motivační dopis nejpozději do 11. 07. 2021. Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor,
který proběhne v Karlových Varech.
Bližší informace vám v případě zájmu rádi sdělíme na výše uvedeném e-mailu.
Zájemce zasláním výše uvedených dokumentů souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

