Ledovec, o.s.
Ledce 1, 330 14
www.ledovec.cz
IČ: 26517051
č.ú.: 78-1584620207/0100
Ledovec, o.s., nestátní nezisková organizace, které poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním
v Plzeňském kraji, vyhlašuje v rámci sociální služby Chráněné bydlení Ledovec

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

sociální pracovník
(zástup za pracovnici na mateřské dovolené)

Popis pozice:
Pracovník bude členem týmu chráněného bydlení v Poradenském centru Ledovec a bude poskytovat podporu
mužům a ženám s duševním onemocněním, kteří využívají službu Chráněné bydlení Ledovec ve třech bytech
v Plzni. Bude mj.:
o
poskytovat podporu a asistenci obyvatelům chráněných bytů při každodenních činnostech
o
poskytovat podporu při prosazování jejich zájmů (úřady, dluhová problematika, …)
o
plánovat a podporovat aktivity vedoucí k větší soběstačnosti obyvatel
o
vést rozhovory se zájemci o službu
o
spolupracovat na rozvoji metodiky chráněného bydlení
o
propagovat služby Ledovce a podílet se na destigmatizačních aktivitách v oblasti duševního
zdraví, které Ledovec pořádá
Požadavky:
Zralá osobnost, kvalifikace sociální pracovník (případně pracovník v sociálních službách), ochota k týmové práci,
schopnost individuální případové práce s klientem, počítačová gramotnost.
Výhodou:
Zkušenost v sociální práci s cílovou skupinou, absolvované výcviky a kurzy, aktivní řidič/ka, 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:
o
strukturovaný životopis,
o
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“,
o
efektivní kontakt (mobil, mail, telefon)
mailem na adresu ledovec@ledovec.cz do 8. října 2010 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 na výběrové řízení, které proběhne v Poradenském centru Ledovec v Plzni,
Mozartova 1 patrně dne 11. října 2010 odpoledne. Úspěšní zájemci mohou nastoupit 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)

