Obecně prospěšná společnost Český západ
vypisuje výběrové řízení na pozici

pedagogický pracovník
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Náplň práce:
-

-

Vedení programu Školička v Komunitním centru Dobrá Voda pedagogikou,
která má charakter respektujícího přístupu – zaměření na bezpečný a
připravený prostor, spolupráci a pomoc mezi dětmi, jedná se např. o
pedagogiku Marie Montessori
Spolupráce při tvorbě plánu, realizaci a vyhodnocování vedení dětí
v předškolním věku, stejně jako vedení mladších dětí do 3let
Příprava dětí na přechod do Mateřské školy
Přímý kontakt s uživateli služeb v lokalitě Dobrá Voda, případně v dalších
lokalitách Toužimska a Tepelska (zákonní zástupci dětí)
Podílení se na monitoringu potřeb klientů sociálně vyloučených lokalit
Úzká spolupráce s dalšími pracovníky týmů TP a SAS a manažery projektu
Vedení dokumentace na základě požadavků zákona o soc. službách
Podílení se na spolupráci v týmu, rozvoji a dalším vzdělávání
Vytváření metodických materiálů v rámci vykonávané odborné práce
Spolupráce s celým týmem s důrazem na respekt k jeho kulturní
rozmanitosti

Požadujeme:
- VŠ nebo VOŠ vzdělání v oboru pedagogiky (splňující podmínky pro výkon role
pedagogického pracovníka dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách)
- čistý výpis z rejstříku trestů
- ochotu čelit náročným pracovním podmínkám – převážně práce s dětmi a jejich
rodiči, v sociálně vyloučených lokalitách
- schopnost týmově spolupracovat
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC (MS Word a Excel, internet)
- aktivní nasazení a zodpovědný přístup k práci
- ochotu dále se rozvíjet a vzdělávat se
- vytrvalost
- kurz pedagogiky Marie Montessori výhodou
- praxe v oboru a znalost světového jazyka vítána
Nabízíme:
- možnost podílet se na projektech organizace Český západ, o.p.s.
- možnost zapracování se vedle zkušených pracovníků
- možnost dalšího vzdělávání
- práci v osmičlenném týmu a širší zázemí ve stabilní organizaci
- týmovou supervizi, intervizi
- hrubou mzdu 18.000 – 20.000Kč (dle odbornosti a praxe)
- pracovní poměr na dobu určitou (v závislosti na financování jednotlivých projektů)

Hledáme touto cestou pracovníka/ pracovnici na hlavní pracovní poměr s nástupem ihned
jako posilu do týmu pedagogických pracovníků.
V případě zájmu zašlete nejpozději do 22. dubna 2016 strukturovaný životopis,
motivační dopis na e-mailovou adresu anna.jurackova@cesky-zapad.cz, nebo na
poštovní adresu Český západ, o.p.s., Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim, tel.: 602240638
O organizaci
Posláním organizace je odstraňovat na území Toužimska a Tepelska sociální vyloučení
a zvyšovat schopnost obyvatel v těchto lokalitách žijících uspět ve většinové společnosti.
Český západ chce prakticky přispívat k odstraňování projevů xenofobie a rasové
nesnášenlivosti.
Více informací o aktivitách Českého západu najdete na www.cesky-zapad.cz

