Ledovec, o.s.
Ledce 1, 330 14
Tel.: 377 958 256
E-mail: info@ledovec.cz
www.ledovec.cz

Ledovec, o. s., nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním a mentálním
postižením v Plzeňském kraji, hledá muže do týmu sociální služby Denní stacionář Ledovec a vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici: sociální pracovník
výše úvazku: 0,5 až 0,75
Popis pozice:
Pracovník bude členem týmu denní stacionář v Terapeutickém centru Ledovec, který poskytuje sociální službu lidem s mentálním
postižením, popřípadě v kombinaci s psychickým onemocněním. Uživatelé služby stacionáře se zapojují do společné
odpovědnosti za chod tréninkové domácnosti venkovského typu, zahrady a hospodářství se zvířaty, případně se dle zájmu
mohou účastnit i dalších programů.
V naší službě směřujeme k nejsamostatnějšímu způsobu života uživatele, jakého je schopen, a zároveň k jeho vnitřní
spokojenosti tak, jak je.
Pracovník bude
 pracovat s uživateli služby ve venkovské domácnosti především na nácvicích praktických dovedností v zahradních
pracích, v péči o hospodářská zvířata (kozy a ovce), v pracích v domácnosti (praní, úklidové práce), v pracích
kuchyňských (vaření a úklid kuchyně).
 vést uživatele k větší zodpovědnosti za sebe, větší samostatnosti, k vlastnímu sebepoznání a bude jim pomáhat
pojmenovat jejich preference.
 pomáhat při realizaci sociálních aktivit uživatelů služby (návštěvy divadel, výlety, sportovní aktivity) a společných
vícedenních pobytů
 spolupracovat na aktualizaci metodiky služby
Požadavky:
Zralá osobnost, kvalifikace sociální pracovník (případně pracovník v sociálních službách, výjimečně i bez kvalifikace), ochota
k týmové práci, schopnost individuální případové práce s klientem, počítačová gramotnost, ŘP – aktivní řidič, ochota a schopnost
pracovat na zahradě a se zvířaty.
Výhodou:
Zkušenost v sociální práci s cílovou skupinou, absolvované výcviky a kurzy, pokročilejší užívání počítače, angličtina.
Nabízíme:
Profesionální, tvůrčí a zodpovědnou práci v malém týmu, péči o osobní a kvalifikační růst, zaměstnanecké (eko)benefity.
Zájemci o uvedenou pozici, zašlete prosím žádost obsahující:
 strukturovaný životopis,
 kratší (max. 1 stránka A4) motivační text na téma „Co mi práce s lidmi s duševním onemocněním může dát a co mohu dát já
lidem duševně nemocným“,
 efektivní kontakt (mobil, mail, telefon)
mailem na adresu ledovec@ledovec.cz do 1. března 2013 do 12:00 hodin. Jako předmět e-mailu uveďte VÝBĚROVKA a pokud
neobdržíte potvrzení o přijetí mailu do dvou dnů, pošlete ho znovu.
Vybraní zájemci budou pozváni k výběrovému pohovoru, který proběhne v Poradenském centru Ledovec v Plzni, Karoliny
Světlé 13 dne 7. března 2013 odpoledne. Nástup možný ihned.
Kontakt:
Ledovec, o.s., Mgr. Mgr. Martin Fojtíček, ředitel
Ledce 1, 330 14, tel.: 777 019 834, 377 958 256
E-mail: ledovec@ledovec.cz, www.ledovec.cz
(preferovaný kontakt pro dotazy je e-mail)

