Vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
Pracovník v sociálních službách /terénní pracovník – osobní asistent/
pro Osobní asistenci s působností na Klatovsku a okolí
/pracovní poměr - zkrácený úvazek/
Služba je poskytována dětem, dospělým a seniorům, kteří nejsou zcela soběstační a potřebují pomoc další
osoby. Pracovník pomáhá s obvyklými činnostmi v běžném životě člověka bydlícího v domácím prostředí.
Pomáhá s osobní hygienou, přípravou a podáním jídla, úklidem, zajišťuje nákup a různé pochůzky, doprovází
na úřady, k lékaři apod.
Požadavky: - základní nebo střední vzdělání
- komunikační a organizační schopnosti, spolehlivost
- ochotu vzdělávat se
- čistý trestní rejstřík
- časová flexibilita - odpolední, víkendové, večerní služby
- připravenost pracovat v souladu s křesťanskými hodnotami a principy
- řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič výhodou
- zdravotní způsobilost k fyzicky i psychicky náročnější práci
- absolvovaný kurz „pracovník v sociálních službách“ /v souladu se zákonem o soc. službách č.
108/2006 Sb./ výhodou, kurz si lze během výkonu práce dodělat
- očkování proti hepatitidě typu B
Nabízíme: - smysluplnou práci
- 5 týdnů dovolené
- stravenky
- podporu dalšího vzdělávání, možnost supervize
K přihlášce je třeba přiložit motivační dopis, ve kterém stručně uvedete svoji motivaci k výkonu této práce a
strukturovaný životopis včetně dosavadní praxe. Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Předpokládaný nástup: dle dohody
Předpokládaná hrubá mzda při nástupu na celý úvazek: 20. 000 Kč + přípl. prostředí a ost.přípl. Po nástupní
praxi hrubá mzda na celý úvazek: 23.000 Kč + přípl. prostředí a ost.přípl.
Přihlášky zasílejte poštou na adresu: Oblastní charita Klatovy, Václavská ulice 12, 339 01 Klatovy
nebo e-mailem na adresu: vladimira.flaxova@klatovy.charita.cz
Více o službách najdete na stránkách Oblastní charity Klatovy: www.charitakt.cz
Oblastní charita Klatovy
Měchurova 317/16
339 01 Klatovy
Tel: 376 340 112
lucie.svehlova@klatovy.charita.cz

Osobní asistence
Václavská 12
339 01 Klatovy
Tel.: 731 433 049, 376 340 143
vendula.edlova@klatovy.charita.cz
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