Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové

ul. U Včely 176, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Telefon: +420 257 920 303, ID datové schránky sfe7ead
Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov
Charlotty Masarykové (dále jen CCHM)
přijme

vedoucí/vedoucího sociální služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP)
s výkonem práce v bytě na Černém Mostě
CCHM otevírá novou službu DOZP pro děti se zdravotním postižením. V naší rodinné skupině chceme
vytvářet láskyplné prostředí umožňující maximální individuální rozvoj a podmínky pro plnohodnotný a
smysluplný život našich klientů.
Pracovní náplň:
• organizační a metodické vedení pracovníků v sociální službě
• práce sociálního pracovníka (zabezpečení sociální agendy včetně řešení sociálně-právních
problémů)
• součinnost při zpracování metodik, pracovních postupů a standardů kvality sociální služby a
kontrola jejich dodržování v praxi
• vedení veškeré dokumentace spojené s pobytem klientů dle platných zákonů
• vedení týmu, pravidelné porady, sestavování plánu směn, zajišťování dalšího vzdělávání
• spolupráce s ostatními odbornými pracovníky na zajištění chodu zařízení
• spolupráce s vedením organizace na rozvoji této služby
Požadujeme:
• znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb.
• odpovídající vzdělání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.
• trestní bezúhonnost
• praxi na pozici sociálního pracovníka
• předchozí pracovní zkušenosti s dětmi se zdravotním postižením
• samostatnost, zodpovědnost, schopnost určovat priority, odolnost vůči stresu
• řídící a koordinační schopnosti
• empatii a vlídné jednání

Uvítáme:
•
•
•
•

zkušenost s vedením týmu
zkušenost s metodickým vedením
znalost práce s PC
řidičský průkaz typu B

Nabízíme:
• hlavní pracovní poměr (0,5 úvazku vedoucí přímé péče + 0,5 úvazku sociální pracovník)
• příjemné a klidné pracovní prostředí v zařízení s rodinnou atmosférou
• podpora profesního růstu a dalšího vzdělávání
• nástupní plat dle platového tarifu, odměny, FKSP, penzijní připojištění, náborový příspěvek
• 25 dní dovolené
• nástup dohodou
Více informací:
• Mgr. Zuzana Vošahlíková, HR Manager tel. 771 256 847, E: zuzana.vosahlikova@cchm.cz

