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ICOS Český Krumlov, o. p. s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozice
1) Terénní pracovník/ice pro práci v rodinách pro službu PODPORA RODIN
A DĚTÍ V OHROŽENÍ
2) Sociální pracovník/ice pro výkon práce v oblasti sociálně – právního
poradenství pro službu BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ dle
zákona č. 108/2006 Sb.
POŽADUJEME:
pro obě pozice:
velmi dobrou orientaci v sociální oblasti
velmi dobré komunikační a organizační dovednosti
samostatnost a flexibilitu
schopnost týmové práce
psychickou odolnost
ochotu nést odpovědnost a průběžně se vzdělávat
trestní bezúhonnost
specifické požadavky 1) pro pozici terénního pracovníka pro práci v rodinách jsou:
vzdělání min. VOŠ nebo VŠ orientované na sociální či pedagogickou oblast
zkušenosti – praxe v příbuzných oborech (streetwork, azylový dům, nízkoprahové
zařízení, dům na půl cesty, apod.)
schopnost individuálního case managmentu (Terénní pracovník vede sám klientův
případ a ručí za kvalitu zvolených postupů, společně s klientem volí, kdy a jaká
sociální služba, instituce, organizace „vstoupí“ do řešení klientovy zakázky)
řidičský průkaz B – aktivní řidič
specifické požadavky 2) pro pozici sociálního pracovníka pro výkon práce v oblasti
sociálně-právního poradenství jsou:
vzdělání dle zákona o sociálních službách (min. VOŠ nebo VŠ orientované na
sociální oblast)
orientace v oblasti pracovního, spotřebitelského a občanského práva
praxe v sociální oblasti, práci s klientem (je výhodou, není však nezbytnou
podmínkou)
řidičský průkaz B – aktivní řidič (je výhodou, není však nezbytnou podmínkou)
NABÍZÍME:
kreativní zaměstnání v mladém týmu na HPP
možnost odborného růstu, vzdělávání
možnost seberealizace a smysluplné práce v neziskovém sektoru
pružnou pracovní dobu
odpovídající zázemí včetně supervize
příjemné pracovní prostředí
pro každou z pozic částečný úvazek (0,5) na dobu určitou s předpokladem prodloužení
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE POŘÁDÁNO DVOUKOLOVOU FORMOU:
Pracoviště obecně prospěšné společnosti ICOS ČESKÝ KRUMLOV, O.P.S.:
Služba Osobní asistence, Bezplatná právní poradna, Dobrovolnické centrum Český Krumlov, Rodinné centrum Krumlík
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1. kolo: výběr vhodných účastníků dle zaslaných životopisů a motivačních dopisů (nutnost
splnění základních požadavků dle zadávací dokumentace)
2. kolo: osobní pohovor s vybranými účastníky z 1. kola
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na níže uvedenou adresu, nejlépe však
e-mailem na adresu: icos@krumlov.cz.
Hlásit se můžete na každou pozici zvlášť, ale i na obě pozice dohromady v případě splnění
specifických požadavků na obě pozice.
Pohovor pro vybrané uchazeče se bude konat v individuálních termínech, v co nejkratším
termínu po obdržení požadovaných dokumentů. Nástup dohodou.
Uzávěrka žádostí je stanovena na 16. 3. 2015.
Kontakt: tel.: 774 13 76 76, Výkonná ředitelka sociálních služeb: Mgr. Ingrid Jílková
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