Budějovická 159, 384 11 Netolice, www.pohodanetolice.cz, domov.pohoda@netolice.cz
Domov pro seniory Pohoda vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA PRO DOMOV PRO SENIORY

Stručná charakteristika pracovního místa:
▪

Základní sociální poradenství

▪

Metodická a kontrolní činnost procesu individuálního plánování sjednané sociální služby

▪

Management příspěvku na péči

▪

Vedení dokumentace klientů

▪

Evidence žádostí týkající se poskytované služby

▪

Vedení elektronické databáze poskytované služby

▪

Zpracování sociální agendy v programu CYGNUS 2

▪

Statistické vykazování dat ze sociální oblasti

▪

Komunikace s klientkami a klienty, jejich rodinami i blízkými osobami

Kvalifikační požadavky:
▪

Odborná kvalifikace podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, to je vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální
práci

▪

Praxe v oboru výhodou

Požadované znalosti a dovednosti:
▪

Uživatelská schopnost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet apod.)

Osobnostní předpoklady:
▪

Bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost legislativy

▪

Dobré manažerské a komunikační schopnosti, schopnost pracovat samostatně

▪

Schopnost jednat s lidmi, schopnost empatie, příjemné a proklientské vystupování

▪

Schopnost a ochota vzdělávat se, schopnost týmové spolupráce a loajalita k zaměstnavateli

▪

Kladný vztah k problematice práce se seniory

▪

Samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, psychická stabilita i v krizových situacích,
schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných situacích

▪

Vysoká míra zodpovědnosti za prováděné činnosti
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Nabízíme:
▪

Nástup od 01. 07. 2022 (případně dle dohody) jako zástup za mateřskou a následně
rodičovskou dovolenou

▪

Jednosměnný provoz úvazek 1,0

▪

Platové podmínky – tř. 10

▪

Příjemné pracovní prostředí

▪

Možnost dalšího vzdělání, osobního rozvoje, týmovou i individuální supervizi

▪

Smysluplnou, zajímavou práci a dobrý pracovní tým

Místo výkonu práce:
▪

Domov pro seniory Pohoda, Budějovická 159, 384 11 Netolice

Kontaktní pracovník:
▪

Mgr.

Bc.

Andrea

Tajanovská,

DiS.,

ředitelka,

telefon:

606 741 110,

e-mail:

reditelka.pohoda@netolice.cz

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat
▪

Jméno, příjmení, titul

▪

Datum a místo narození

▪

Státní příslušnost

▪

Místo trvalého pobytu

▪

Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka

▪

Telefonní spojení, e-mailové spojení

▪

Datum, podpis zájemce

Přihlášky a životopisy včetně písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů zasílejte na adresu:
Budějovická

159,

384

11

Netolice

nebo

na

e-maily

reditelka.pohoda@netolice.cz

a

socialni1.pohoda@netolice.cz. Termín uzávěrky prvního kola výběrového řízení je 23. 06. 2022.

V případě, že bude uchazeč pozván k osobnímu pohovoru, musí dodat úředně ověřenou kopii
dosaženého vzdělání a výpis z evidence z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).
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