BONA, O. P. S. HLEDÁ KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI:
VEDOUCÍ TERAPEUT CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Obor: sociální práce
Druh úvazku: Práce na plný úvazek
Místo: Praha 8
Základní charakteristika pozice:
Zajišťování chodu chráněného bydlení po stránce personální (vedení týmu) a zejména klientské (přímá podpora
klientů chráněného bydlení).
Co u nás budete dělat?
 Individuálně plánovat s lidmi s duševním onemocněním, podporovat je v každodenních činnostech ve společné
domácnosti a vést komunitu.
 Řídit tým pracovníků chráněného bydlení o počtu čtyři až šest lidí
 Podílet se na tvorbě a aktualizaci metodiky organizace, účastnit se porad a pracovních skupin
 Spolupracovat s dalšími odborníky – opatrovníci, lékaři, sociální pracovníci, …
 Po provozní stránce zajišťovat chod chráněného bydlení (zajišťování plateb od klientů, vyúčtování plateb)

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 dobré spolupráce v týmu a schopnost vést tým
 Organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, důslednost, rozhodnost
 Praxi v práci s lidmi s duševním onemocněním, v rozsahu alespoň jeden rok
 Pozitivní přístup k naší cílové skupině
 Schopnost práce na PC (Word, Excel, práce s internetem), zodpovědný přístup k administrativě

Co Vám nabízíme?
 Odpovídající finanční ohodnocení
 Pět týdnů dovolené, pět dnů studijního volna, možnost částečné flexibility pracovní doby
 Samostatnou a kreativní spolupráci s klienty organizace
 Pravidelnou týmovou supervizi s externím supervizorem
 Interně pořádaná Bálintovská setkání
 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 31. 1. 2018 na e-mail: petr.vitek@bona-ops.cz
 Termín ústního kola výběrového řízení bude ve druhé polovině ledna 2018 na adrese Pod Čimickým hájem 178
 Termín zaškolování a nástupu je v průběhu února 2018
 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.

