ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
tel/fax: 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz

IČ: 70815089

osobní asistence, bezplatná právní poradna; dobrovolnické centrum, rodinné centrum, preventivní programy, vzdělávání, poradenství

ICOS Český Krumlov, o. p. s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Sociální pracovník/ice
pro výkon práce v oblasti sociálně – právního poradenství
pro službu BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ dle zákona č. 108/2006 Sb.
Požadujeme:
• vzdělání dle zákona o sociálních službách (min. VOŠ nebo VŠ orientované na sociální oblast)
• orientace v oblasti pracovního, spotřebitelského a občanského práva
• dobrá orientace v sociální oblasti
• dobré komunikační dovednosti, ochota pracovat v týmu, samostatnost
• ochota nést odpovědnost a průběžně se vzdělávat
• psychická odolnost a motivace k práci s klientem
• základní znalost práce na PC (word, excel, outlook, internet)
• časovou flexibilitu
• trestní bezúhonnost
Výhodou je:
• základní orientace v neziskovém sektoru a jeho financování
• praxe v práci s klientem
• praxe v sociální oblasti
• aktivní řidič
Nabízíme:
• kreativní zaměstnání na částečný úvazek na dobu určitou s předpokladem prodloužení
• možnost odborného růstu, vzdělávání
• možnost seberealizace a smysluplné práce v neziskovém sektoru
• odpovídající zázemí včetně supervize
• příjemné pracovní prostředí
• pružnou pracovní dobu
• služební notebook
Stručný popis pracovní činnosti: přímá poradenská práce s klienty poradny v Č. Krumlově a jejích
pobočkách
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na níže uvedenou adresu, nejlépe však emailem
na adresu: lysonkova@latran.cz.
Vybraní uchazeči budou průběžně zváni k osobnímu pohovoru v co nejkratším termínu po obdržení
požadovaných dokumentů. Nástup dohodou (vybraný uchazeč bude zaučen).
Uzávěrka žádostí je stanovena na 31. 07. 2015.
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381 01 Český Krumlov
tel.: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
www.icos.krumlov.cz

Kontaktní osoba:
Bc. Tereza Lysoňková, vedoucí sociální pracovník Bezplatné právní poradny
Tel.: 774 110 124, e-mail: lysonkova@latran.cz
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