Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Benešov u Semil 180, 512 06
Vypisují výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou
obslužnou péči

Místo výkonu práce:


v sídle Služeb sociální péče TEREZA



4 platová třída ( zákon č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Platové zařazení:

Charakteristika vykovávané činnosti:
poskytování přímé obslužné péče u osob
podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností
poskytování pomoci při osobní hygieně, oblékání, stravování a dalších
činnostech
manipulace s přístroji a dalšími pomůckami





Zákonné předpoklady:


státní občan ČR, případně fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem
a má ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky
dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
ovládání českého jazyka






Kvalifikační předpoklady:



střední odborné vzdělání
kurz pro pracovníky v sociálních službách

Jiné požadavky:










orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, znalost Standardů kvality
empatie
kladný vztah k osobám s hendikepem
dobré organizační a komunikační schopnosti
dobrá znalost práce s výpočetní technikou
samostatnost, spolehlivost, iniciativa, flexibilita
řidičský průkaz skupiny B výhodou
všestranné zaměření – výtvarné, hudební ( hra na hudební nástroj),
sportovní
schopnost týmové spolupráce

K přihlášení do výběrové řízení je nutné zaslat:





písemnou přihlášku s motivačním dopisem
ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Pracovní poměr:


na dobu určitou na 1 rok, pak dle dosahování pracovních výsledků

Předpokládaný termín nástupu:


23.4.2018

Lhůta pro podání přihlášky:


do 13.4.2018

Způsob podání přihlášky:



poštou na adresu: Služby sociální péče TEREZA, 512 06 Benešovu Semil180
obálku označit textem: Výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních
službách

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

V případě dotazů se obracejte na:
Telefon: 481 624 625, 724 148 790 (Bc. M. Vojtíšková)
Email: tereza.domov@seznam.cz ( Bc. M. Vojtíšková)

V Benešově u Semil 19.3.2018

Bc. Marie Vojtíšková
ředitelka SSP TEREZA

