Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Hudečkova 1
405 01 Děčín 1
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s., která poskytuje registrované sociální
služby pro osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, hledá pracovníka
pro přímou práci s uživateli služeb na pozici PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
v sociální rehabilitaci.
Pracovní úvazek: plný úvazek, hlavní pracovní poměr
POŽADUJEME:
- vyšší odborná škola či vysoká škola sociálního nebo speciálně pedagogického
zaměření
- schopnost strukturovaně předávat dovednosti lidem s postižením v oblasti péče o
sebe, péče o domácnost, zacházení s financemi, komunikace, samostatného pohybu
a stravování
- ochota se učit, schopnost komunikovat a řešit obtíže, spolupráce v týmu, trpělivost
Pracovní doba: pondělí – pátek 8:00 – 16:00 (možno i mírně přizpůsobit dle domluvy)
Pracovní náplň asistenta:
- vede činnost sociální rehabilitace (metodicky se řídí programem na svěřeném úseku) tak,
aby podpořil v co nejvyšší míře samostatnost uživatelů služby
- zodpovídá za přípravu, obsah a hodnocení činnosti pro skupiny o velikosti 5 osob
- vede záznamy o rozvoji uživatelů, vytváří, naplňuje a sleduje jejich individuální plány ve
spolupráci s uživatelem, příp. jemu blízkými osobami
- z pověření vedoucího CDS se stává klíčovým asistentem uživatele
- přijímá stížnosti uživatelů a z pověření vedoucího řeší stížnosti uživatelů
- komunikuje s uživateli a se zástupci uživatelů
- v případě potřeby zajišťuje uživatelům pomoc při hygieně, stravování, oblékání
- pečuje o svěřený prostor, mapuje jeho konkrétní potřeby (pomůcky, závady)
- dodržuje harmonogram sociální rehabilitace
- účastní se pravidelných i výjimečných akcí CDS (návrhy, účast, vedení z pověření,…)
- v oblasti sociální rehabilitace se dále vzdělává a spolupracuje s odborníky
- pravidelně se účastní odborné supervize
NABÍZÍME:
PRÁCI V PŘÍJEMNÉM KOLEKTIVU A PROSTŘEDÍ, možnost vybírání náhradního volna,
vánoční volno navíc, další vzdělávání a kurzy, možnost využití individuální supervize a
poradenství
Nástupní hrubá mzda pro VOŠ, VŠ: 18.776,- Kč
Nástup: 7.leden 2019
Kontaktní osoba pro výběrové řízení:
Mgr. Dagmar Havránková, vedoucí sociálních služeb Cesta do světa, pobočný spolek
Slunečnice, z.s.
Zájemci mohou svůj profesní životopis a motivační dopis zasílat e-mailem na
cds@slundecin.org nebo po domluvě na telefonním čísle 731 653 326 přinést podklady
osobně na adresu Slunečnice, z.s.

