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Ledovec, z. s., nestátní nezisková organizace, hledá vedoucí/-ho pro tým sociální
služby Chráněné bydlení Ledovec. Vyhlašuje tedy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici:

vedoucí služby Chráněné bydlení Ledovec
Popis pozice:
Ledovec podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě zotavení.
Posláním služby Chráněné bydlení Ledovec je poskytnout lidem s vážným duševním
onemocněním bezpečné bydlení a podporu v rozvoji, posílení a udržení dovedností pro co
nejvíce samostatný a zodpovědný život podle jejich představ.
Vedoucí této služby je zodpovědný/-á za koordinaci a kvalitu poskytované péče, za vedení
pětičlenného týmu; podílí se na vytváření a naplňování strategie služby chráněné bydlení,
stejně jako na samotném poskytování služby. Součástí této pozice jsou pracovní
pohotovosti a víkendové služby.
Očekáváme:
- zaměření na rozvoj služby, koncepční myšlení;
- dovednost identifikovat, zavádět a řídit změny;
- dovednost budovat a vést tým;
- zralou osobnost, pokročilé komunikační dovednosti;
- ochotu učit se a časovou flexibilitu s ohledem na potřeby klientů;
- znalost zákona o sociálních službách, včetně standardů kvality sociálních služeb,
občanského zákoníku aj.;
- řidičský průkaz – aktivní řízení.
Výhodou:
Kvalifikace sociálního pracovníka dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
zkušenost
v sociální práci s cílovou skupinou, absolvované výcviky a kurzy, angličtina.
Nabízíme:
Smysluplnou, tvůrčí a zodpovědnou práci, podporu v osobním a kvalifikačním růstu,
pravidelnou supervizi. Příležitost podílet se na reformě péče o duševní zdraví.
Předpokládaný nástup: jaro 2022
Pokud Vás spolupráce s Ledovcem na této pozici zajímá, zašlete prosím na adresu
martina.podlipna@ledovec.cz
•
•

strukturovaný životopis,
motivační text na téma „Chráněné bydlení v procesu změny systému péče o duševní
zdraví.“ (do rozsahu 1 strana A4)

Do životopisu vložte prosím následující text:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášení do výběrového řízení (obecné údaje) dávám
souhlas
k jejich zpracování ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti
se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Vybraní zájemci a zájemkyně budou průběžně zváni k osobnímu pohovoru.

