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Hledáme Klíčového pracovníka/ci v projektu Housing First
Hledáme novou posilu na pozici Klíčového pracovníka/ce, tj. sociální pracovník/ce
nebo pracovník/ce v sociálních službách. Naše práce se zaměřuje na pomoc při
hledání cesty k bydlení lidem, kteří dlouhodobě žijí v nestandardních podmínkách,
ze kterých se nedovedou dostat sami.
Nabízíme zkrácený pracovní úvazek (max. 80 hodin měsíčně). Při oboustranné
spokojenosti nabízíme možnost prodloužení pracovního poměru.
Jaké je pracovat s námi?
- Věříme, že naše práce má dlouhodobý smysl a přistupujeme k práci férově.
- Nabízíme možnost flexibilního pracovního rozvrhu (např. vhodné
pro studenty/ky, absolventy/ky a rodiče s dětmi).
- Ceníme si otevřenosti, upřímnosti a naopak nabízíme odpovědnost,
samostatnost a možnost individuálního přístupu ke klientům.
Co bude náplň vaší práce?
- Dostanete malý počet klientů, abyste se mohl/a soustředit na spolupráci s
klientem a spoluvytváření vztahu směřující k důvěře a spolupráci.
- Stanete se jejich “parťákem” od prvního vstupního rozhovoru, přes zabydlení,
po jejich kontinuální podporu. Práce se zaměřuje i na prevenci rizik ztráty
bydlení.
- Vytvoříte individuální plány spolupráce s účastníkem a budete koordinovat
podporu s konkrétními pracovníky individuální podpůrné sítě.
- Budete se účastnit školení a dalších forem vzdělávání a osobního rozvoje.
- Budete spolupracovat a komunikovat s kolegy v týmu.
Co ještě můžete očekávat?
- Tým srdcařů a profesionálů.
- Podporu supervizora a kouče.
- Otevřenou komunikaci a spolupráci uvnitř týmu.
- Možnost rozvíjet se a prohlubovat vaše znalosti a kompetence pracovníka v
terénu.
- Práci, která dává smysl a přináší užitek - i vaším přispěním někomu změníte
život k lepšímu.
- Férovou odměnu a možnost flexibilního rozvrhu.
- Notebook a telefon.
- Zázemí kanceláře v centru Ústí nad Labem.
Jaké nároky na vás máme?
- Zkušenost s prací s lidmi bez domova či jinak znevýhodněnou skupinou
obyvatel nebo ochotu s touto skupinou lidí pracovat
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Vynikající schopnost komunikace - a to i s lidmi, se kterými se třeba běžně
nesetkáváte.
Je pro nás důležité, abyste uměl/a vytvářet dobrou atmosféru spolupráce a
motivace.
Schopnost dodržovat dohody a termíny.
Minimálně středoškolské vzdělání.
Ochotu se učit a sdílet, otevřeně komunikovat svoje potřeby.

Další kroky k nám?
Pošlete nám, prosím, svůj strukturovaný životopis a motivační dopis o rozsahu
alespoň jedna normostrana ideálně do 13. srpna 2021 na pracovní e-mail
dagmar.francova@dcul.eu. Neváhejte se nám ozvat, protože rádi zodpovíme
veškeré vaše dotazy a probereme s vámi další kroky. Těšíme se na vás.
Nástup je možný ihned.

Zasláním životopisu a motivačního dopisu souhlasíte se zpracováním a uchováním
veškerých osobních údajů, které se poskytují Dobrovolnickému centru, z.s. Osobní údaje
budou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

