Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o.
Filipov č. p. 65, 407 53 Jiříkov
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ředitel Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pozice:

Sociální pracovník – vedoucí úseku terénních služeb
Pracovní náplň (výběr):
organizuje, odborně a ekonomicky zajišťuje pečovatelskou službu a osobní asistence,
vede a plánuje práci týmu pečovatelek a asistentek,
je zodpovědná/ý za tvorbu a aplikaci standardů kvality, vnitřních předpisů terénních služeb do praxe,
jedná se zájemci o sociální službu, podílí se na procesu přijímání nových klientů do terénních
sociálních služeb, uzavírá smlouvy s klienty terénních služeb,
- provádí vyúčtování úhrad za provedené služby klientům na základě realizace úkonů péče,
- základní sociální poradenství klientům a jejich blízkým.
-

Požadavky:
-

VOŠ nebo VŠ vzdělání podle § 110, odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky 505/2006 Sb.,
znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
zkušenosti v oblasti sociální péče, praxe v sociálních službách výhodou,
řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič podmínkou,
uživatelská znalost práce na PC,
trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
řídící, organizační a výborné komunikační dovednosti,
flexibilita, aktivní a samostatný přístup k práci,
empatie.
Nástup od 01.02.2021 nebo dle dohody.

Platové zařazení:
10. platová třída dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
příplatek za vedení, osobní příplatek po skončení zkušební doby.
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady:
-

motivační dopis
strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Na obálku uveďte: „Výběrové řízení: Sociální pracovník – vedoucí úseku terénních služeb – neotvírat“.
Přihlášky doručte poštou nebo osobně do Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, Filipov
č. p. 65, 407 53 Jiříkov, k rukám Mgr. Romana Horna, ředitele organizace, nejpozději do 11.1.2020 do
12:00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v odůvodněných případech zrušit v jakékoliv fázi.
Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov
Filipov č.p. 65, 407 53 Jiříkov
tel.: 412 338 397

IČ: 47274581
č.ú. 107-0924185359/0800
e-mail:info@ddfilipov.cz
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