Městská charita České Budějovice
Žižkova 12/309, 370 01 České Budějovice
IČO: 60072709

Evidovaná právnická osoba registrovaná u Ministerstva kultury ČR, 14. 10. 1998 pod ev. č. 8/1- 05-715/1998

Sociální pracovník / pracovnice pečovatelské služby

Městská charita České Budějovice
Komplexní domácí péče
Č. Budějovice a okolí
Plný úvazek
dohodou
Ano

Organizace:
Zařízení:
Místo výkonu:
Typ vztahu:
Nástup:
Výběrové řízení:
Pracoviště:
Místo výkonu práce:
Komu se hlásit:

Charitní pečovatelská služba, Žižkova 12, České Budějovice
Domácí přirozené soc. prostředí uživatelů služby – Č. Budějovice a přilehlé obce

Mgr. David Kostohryz, e-mail: chps@mchcb.cz, tel.: 731 604 510

Vlastnosti volného místa
Pracovní úvazek:
plný pracovní úvazek

Směnnost:
Jednosměnný provoz - pružná pracovní doba

Minimální stupeň vzdělání:
VOŠ, VŠ sociálního směru

Termín nástupu:
dohodou

Mzdové podmínky:
od 16 200,-Kč (+ benefity)

Požadavky pro vznik pracovního poměru



VŠ vzdělání zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči
(viz §110 Zákona o sociálních službách)



Vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu



Odpovědnost, samostatnost, spolehlivost




Komunikativnost

Předpoklady pro týmovou práci




Dobrá znalost práce na PC
ŘP skupiny B (aktivní řidič/ka)



Trestní bezúhonnost

Náplň práce



Sociálně – právní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči v terénní sociální službě



Řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů




Spolupráce na administrativě sociální služby (dokumentace, standardy kvality, apod.)




Sociální šetření a jednání se zájemcem o službu

Účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů

Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění


Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na adresu Městská charita České Budějovice, Žižkova 309/12, 370 01 České
Budějovice nebo elektronicky na e-mailchps@mchcb.cz. Pohovory se zájemci budou realizovány v sídle Městské charity
České Budějovice. Telefonické dotazy zodpoví vedoucí CHPS Mgr. David Kostohryz, tel. 731 604 510.

Charitní pečovatelská služba Městské charity Č. Budějovice
Žižkova 12/309, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 718 220, 731 604 510; e-mail: chps@mchcb.cz, www.mchcb.cz
Identifikační číslo služby: 8321695

