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ICOS Český Krumlov, o. p. s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
sociální pracovník/icezástupce vedoucí služby osobní asistence, osobní asistent

Požadujeme:
vzdělání min. VOŠ nebo VŠ orientované na sociální oblast - nutnost splnění požadavků
na vzdělání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách
zkušenosti – praxe v sociální oblasti výhodou
zkušenosti s řízením pracovního týmu výhodou
znalost zákona o sociálních službách 108/2006, ve znění pozdějších předpisů, znalost
standardů kvality sociálních služeb
velmi dobrá orientace v sociální oblasti
velmi dobré komunikační a organizační dovednosti, ochota pracovat v týmu
samostatnost a flexibilita
pečlivost, důslednost, schopnost řídit
ochota nést odpovědnost a průběžně se vzdělávat
dobrá znalost práce na PC (word, excel, outlook, internet)
trestní bezúhonnost
řidičský průkaz B – aktivní řidič
výhodou je základní orientace v neziskovém sektoru a jeho financování

Nabízíme:
kreativní zaměstnání v mladém týmu na HPP
odpovídající finanční ohodnocení
plný pracovní úvazek
pružnou pracovní dobu
možnost odborného růstu, vzdělávání
možnost seberealizace
odpovídající zázemí
příjemné pracovní prostředí

Výběrové řízení je pořádáno dvoukolovou formou:
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
Dotazy týkající se náplně práce směřujte na vedoucí služby osobní asistence Mgr. Petru
Dvořákovou – 773 58 77 58, dvorakova@latran.cz

Pracoviště obecně prospěšné společnosti ICOS ČESKÝ KRUMLOV, O.P.S.:
Služba Osobní asistence, Bezplatná právní poradna, Dobrovolnické centrum Český Krumlov, Rodinné centrum Krumlík

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

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na níže uvedenou adresu,
nejlépe však e-mailem na adresu: icos@krumlov.cz.

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 15. 8. 2015.

Kontakt:
ICOS Český Krumlov, o. p. s.
Náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: 774 13 76 76
e-mail: jilkova@latran.cz
www.icos.krumlov.cz
Výkonná ředitelka sociálních služeb: Mgr. Ingrid Jílková
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