
Pracovník v sociálních službách - přímá péče

Hledáme spolehlivou pracovnici/pracovníka pro přímou péči v souladu s §108/2006 Sb. 
Náplní práce bude především odborná metodická činnost a práce v chráněném bydlení.

Náplní práce bude stručně:

- provádění prací spojených s přímým stykem s klienty
- vedení klienta k samostatnosti
- fixace pozitivních návyků
- provádění speciálních pracovních postupů
- činnosti dle Zákona o sociálních službách
- vytvoření bezpečného stimulujícího domácího prostředí pro osoby se zdravotním postižením

Požadujeme:

Nezbytností je odpovídající vzdělání - podle Zákona o sociálních službách, 108/2006 Sb.

Dále pak:

-čistý trestní rejstřík
- PC dovednosti - základy
- zodpovědnost, pečlivost, svědomitost, samostatnost, důslednost
- komunikativnost, slušný vzhled a příjemné vystupování
- zdravotní způsobilost
- empatii a pozitivní vztah k osobám se zdravotním postižením
- psychickou odolnost
- spolehlivost, odpovědnost a samostatnost
- zkušenost s komunikací s lidmi s duševním onemocněním a praxe na obdobné pozici výhodou

Nabízíme:

- jistotu stálého zaměstnání
- odměnu za odpracované roky v našem domově
- příjemné pracovní prostředí
- milý kolektiv
- možnost práce na HPP, zkrácený úvazek, nebo DPP
- možnost dalšího profesního rozvoje
- pravidelné supervize
- odpovídající platové ohodnocení

Informace o pozici:

Společnost
Sdružení TULIPAN, z.s.

Adresa
Srbská 522/2, Liberec – Liberec XI-Růžodol I

Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity

Plat: 20 000 – 24 000 Kč / měsíc

Benefity: Firemní akce, Možnost občasné práce z domova, Příspěvek na vzdělání, Vzdělávací kurzy, školení, Dovolená 5 týdnů, Bonusy/prémie, 
Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Sleva na firemní výrobky/služby, Zvýhodněné půjčky zaměstnancům, Mobilní telefon

Zařazeno: Zdravotnictví a sociální péče, Služby

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek

Délka pracovního poměru: Na dobu určitou

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti

Zadavatel: Nezisková organizace

Pozice je vhodná i pro absolventy.

Pozice je vhodná i pro OZP, s docházením do firmy. Vhodné i pro: ostatní.

Pozice je vhodná i pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.

Sdružení TULIPAN, Zora Machartová
jablonecká 46/34 81/1, 46005 Liberec 5 – Liberec 5- Kristiánov, Česká republika


