Ledovec, z. s., nestátní nezisková organizace, hledá pro tým sociální služby Chráněné bydlení
Ledovec sociálního pracovníka. Vyhlašuje tedy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici: sociální pracovník
Popis pozice:
Pracovník bude členem týmu sociální služby Chráněného bydlení Ledovec v Plzni a bude
poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním na cestě zotavení.
Pracovník bude mj.:












vyjednávat se zájemci o službu, provádět sociální šetření
uzavírat smlouvu o poskytování služby
poskytovat přímou podporu uživatelům dle jejich potřeb
poskytovat podporu při prosazování jejich zájmů (jednání s úřady, dluhová problematika
apod.)
vést uživatele k větší soběstačnosti a samostatnosti (nácvikem praktických dovedností,
pomocí při hospodaření s penězi apod.)
spolupracovat s lůžkovými zařízeními a ambulantními psychiatry
poskytovat odborný dohled spolupracovníkům na pozicích pracovníka v sociálních
službách
účastnit se porad týmu, případových porad a supervizí
vést záznamy o průběhu poskytování služby
realizovat projekt „Rozvoj a zkvalitnění služby Chráněné bydlení Ledovec v kontextu reformy
psychiatrické péče“, v rámci něj se podílet na aktualizaci metodiky služby, zavádění a využití

nových postupů
propagovat služby Ledovce a podílet se na destigmatizačních aktivitách v oblasti
duševního zdraví

Požadavky:
Kvalifikace sociálního pracovníka (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), zralá
osobnost, schopnost týmové práce, schopnost individuální případové práce s klientem,
komunikační dovednosti, ochota učit se, časová flexibilita (s ohledem na potřeby klientů),
orientace v právních předpisech (znalost zákona o sociálních službách, včetně standardů
kvality sociálních služeb, občanského zákoníku aj.), počítačová gramotnost, ŘP – aktivní řidič.
Výhodou:
Zkušenost v sociální práci s cílovou skupinou, absolvované výcviky a kurzy, pokročilejší
užívání počítače, angličtina.
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Nabízíme:
Profesionální, tvůrčí a zodpovědnou práci v malém týmu přívětivé organizace, péči o osobní
a kvalifikační růst.
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 s duševním onemocněním“,
 efektivní kontakt (telefon, mail)
průběžně na e-mailovou adresu ledovec@ledovec.cz. 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.

Předpokládaný nástup k 1. 1. 2019 nebo dle dohody.
Kontakt:
Ledovec, z.s., Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček
tel.: 777 019 834, e-mail: ledovec@ledovec.cz (preferovaný kontakt pro dotazy je e-mail)
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