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Ledovec, z. s., nestátní nezisková organizace, hledá spolupracovníky do tří svých sociálních služeb – Denní
stacionář Ledovec, Linka důvěry Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec. Vyhlašuje tedy
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
Popis pozice ve službě Denní stacionář:
Pracovník bude členem týmu sociální služby Denní stacionář Ledovec v Ledcích u Plzně. Bude pracovat v přímé
práci s dospělými lidmi s mentálním postižením a/nebo duševním onemocněním. Výše úvazku 0,6 – 1. Místo
výkonu práce jsou Ledce u Plzně.
Popis pozice ve službě Linka důvěry:
Pracovník bude členem týmu Linky důvěry Ledovec a bude formou telefonické krizové pomoci pomáhat
volajícím vyznat se v krizové situaci a společně nalézat možná řešení. Jedná se o nárazovou práci i o víkendu,
dle časových možností pracovníka na DPP, případně DPČ. Místo výkonu práce je Plzeň.
Popis pozice ve službě Sociální rehabilitace:
Pracovník bude členem multidisciplinárního terénního týmu Sociální rehabilitace Ledovec a bude poskytovat
podporu lidem s duševním onemocněním na jejich cestě zotavení, dle jejich potřeb. Jedná se o týmovou práci
na 1 úvazek, případně po domluvě méně. Místo výkonu práce je Plzeň a terén v Plzni a okolí.
Požadavky na pracovníky:
Kvalifikace dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb. – sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
zralá osobnost, schopnost týmové práce, ochota učit se
pro Linku důvěry Ledovec výcvik v krizové intervenci (v telefonické krizové intervenci výhodou)
pro Sociální rehabilitaci Ledovec řidičský průkaz – aktivní řidič
Výhodou:
Zkušenost v sociální práci s cílovou skupinou, absolvované výcviky a kurzy, pokročilejší užívání počítače,
angličtina, časová flexibilita.
Nabízíme:
Profesionální, tvůrčí a zodpovědnou práci v přívětivé organizaci, péči o osobní a kvalifikační růst, pravidelnou
supervizi.
Nástup možný ihned nebo dle domluvy.
Vyhrazujeme si nicméně právo výběrové řízení zrušit, prodloužit či pracovní pozice neobsadit.
Zájemci o uvedené pozice, zašlete prosím:
 strukturovaný životopis
 motivační dopis na téma „Co dává pomáhání mně, co můžu nabídnout kolegům v týmu, čím můžu prospět
těm, kterým pomáhám?“ (do rozsahu 1 strana A4)
 efektivní kontakt (telefon a e-mail)
 informaci o tom, o které pozice máte zájem
na e-mailovou adresu ledovec@ledovec.cz do 19. března 2018 do 12 hodin. Jako předmět zprávy uveďte
prosím „VÝBĚROVKA“. Pokud neobdržíte potvrzení o přijetí e-mailu do dvou dnů, pošlete ho prosím znovu.
Vybraní zájemci budou pozváni k výběrovému pohovoru, který proběhne v Poradenském centru Ledovec
v Plzni, Karoliny Světlé 13 odpoledne 23. 3. 2018.
Kontakt:
Ledovec, z.s., Mgr. et Mgr. Drahomíra Franzová, tel.: 735 170 324, e-mail: ledovec@ledovec.cz

