BONA, o. p. s. hledá kolegu/kolegyni na pozici:
Asistent terapeuta chráněného bydlení – sociální pracovník
Obor: sociální práce
Druh úvazku: Práce na 0,75 úvazek
Místo: Praha 8
Základní charakteristika pozice:
Podpora dospělých lidí s duševním onemocněním při každodenních činnostech ve společné domácnosti
chráněného bydlení.
Co u nás budete dělat?
 Individuálně plánovat s klienty a přímo je podporovat při nácvicích sociálních dovedností a schopností
v různých oblastech (péče o sebe, péče o domácnost, zdraví, vztahy, finance, práce, atd.)
 Spolu s vedoucím terapeutem koordinovat tým chráněného bydlení a obsazenost rozpisu služeb
 Podílet se na tvorbě a aktualizaci metodiky organizace, účastnit se porad a pracovních skupin
 Spolupracovat s dalšími odborníky – opatrovníci, lékaři, sociální pracovníci, atd.
 Vést administrativu (záznamy do databáze klientů, atd.)

Jaké znalosti a dovednosti od Vás potřebujeme?
 Ukončené vzdělání dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – odborná kvalifikace na pozici sociální
pracovník (VŠ, VOŠ)
 Schopnost spolupráce v týmu, zodpovědnost, samostatnost, důslednost, rozhodnost, flexibilitu
 Pozitivní přístup k naší cílové skupině
 Schopnost práce na PC (Word, Excel, práce s internetem), zodpovědný přístup k administrativě
 Praxe v práci s lidmi s duševním onemocněním je výhodou

Co Vám nabízíme?
 Odpovídající finanční ohodnocení
 Pět týdnů dovolené, pět dnů studijního volna
 Kreativní spolupráci s klienty organizace s podporou vedoucího terapeuta
 Pravidelnou týmovou supervizi s externím supervizorem
 Interně pořádaná Bálintovská setkání
 Další profesní růst – školení, workshopy (práce s lidmi s duální diagnózou, postupy v mimořádných
situacích, atd.)
 Zázemí stabilní organizace, která v Praze úspěšně působí více než patnáct let

Jak se přihlásit, když mám o pozici zájem?
 Své životopisy a motivační dopisy zasílejte do 26.5.2016 na e-mail: jirina.chalupska@bona-ops.cz
 Předpokládaný termín ústního kola výběrového řízení bude 31.5.2016 na Praze 8
 Termín nástupu je od 1.7.2016, zaškolování plánujeme v průběhu června 2016
 Více informací o organizaci se dozvíte na www.bona-ops.cz
 BONA, o.p.s. zpracovává osobní a citlivé údaje zájemců o zaměstnání v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.

