Terénní sociální pracovník/ pracovník v sociálních službách s dětmi a
mládeží
Proxima Sociale o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální/ho pracovnici/níka nebo pracovnici/níka v
sociálních službách pro cílovou skupinu neorganizovaných dětí a mládeže na 1,0 úvazku v terénním programu
v Praze 13.
Hledáme posilu do našeho týmu Prahy 13. Člověka, který se nebojí aktivně vstupovat do kontaktu s mladými
lidmi, baví ho nové výzvy, a má kreativního ducha. Na vzdělání nám záleží, důležitější je však Vaše osobnost a
přístup k naší cílové skupině a práci. Pozice je proto vhodná jak pro zkušené pracovníky, tak pro absolventy.
Praha 13 je sídlištní lokalita se spoustou zeleně a hřišť, nechybí tu ani nákupní centra a stanice metra. Jako
terénní pracovník budete mít možnost kontaktovat mladé lidi ve všech zákoutích této lokality. Už se k nám
těšíte? Tak čtěte dále.
Hlavní náplň práce:




kontaktní práce s cílovou skupinou děti a mládež ve věku 12-19 let v ulicích Prahy 13
vedení dokumentace sociální služby
spolupráce s návaznými službami a institucemi

Požadujeme:











VŠ/VOŠ vzdělání v oblasti sociální práce a příbuzných oborech dle požadavků §110 nebo dle §116
odst. 5 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
znalost zákona 108/2006 Sb. a systému OSPOD
věk min. 21 let
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost
dobré organizační a komunikační schopnosti
dobrou uživatelskou znalost práce na PC
předpoklady k samostatné i týmové práci
kreativitu, komunikativnost
časovou flexibilitu, samostatnost a spolehlivost
ochotu pracovat v odpoledních a podvečerních hodinách

Nabízíme:








zpočátku pracovní smlouvu na dobu určitou, po 1 roce již na dobu neurčitou
odpovídající pravidelnou mzdu
zázemí v profesionálním týmu a organizaci
profesní podporu a propracovaný systém zaškolování (supervizi, metodickou pomoc, intervizi)
možnost participace na nových projektech a směrech sociální práce, prostor pro vlastní vize, realizaci
nápadů
příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu
Pracovní benefity: 5 týdnů dovolené, sickdays, studijní volno, možnost home office

Místo výkonu práce: Praha 13, nástup od 1. 7. 2017 nebo dohodou
Výběrové řízení je tříkolové. Váš životopis a motivační dopis (popište v něm Vaše zkušenosti s cílovou skupinou
neorganizovaných dětí a mládeže, proč se na tuto pozici hodíte právě Vy?, proč jste si vybral/a právě naši
organizaci? apod.) zasílejte do 31. 5. 2017 na adresu: vrajova@proximasociale.cz, do předmětu zprávy pište VŘ
T13, těšíme se na Vaše odpovědi.
Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že uchazeči
nenaplní očekávání organizace.

