Domov pro seniory Krnov
Rooseveltova 2141/51
794 01 Krnov
příspěvková organizace

hledá do svého týmu

Pracovníka volnočasových aktivit v sociálních službách
Kvalifikační předpoklady:
✓ Vzdělání středoškolské s maturitou + kvalifikační kurz pro PSS (dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o
sociálních službách)
✓ Trestní bezúhonnost
✓ Uživatelská znalost práce na PC (Windows, MS Office – Word, Excell, elektronická komunikace)
Odborné znalosti:
✓ Praktické zkušenosti s aktivizační prací s uživateli – provádění volnočasových aktivit zaměřených
na rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností
✓ Vítaná odborná praxe v aktivizaci uživatelů v pobytových zařízeních sociálních služeb
✓ Absolvování kurzů např. reminiscence, bazální stimulace výhodou
✓ Schopnost plánování a vedení společných volnočasových aktivit seniorů
✓ Samostatnost, empatie, komunikační a organizační schopnosti, kreativita, zručnost
✓ Pozitivní osobní vztah k cílové skupině uživatelů služby
✓ Schopnost týmové spolupráce
✓ Etická úroveň vystupování v osobním jednání
Nabízíme:
✓ Nástup dle dohody
✓ 5 týdnů dovolené
✓ Platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění – plat od 21.420,- Kč
✓ Pracovní doba v jednosměnném provozu
✓ Možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání
✓ Možnost stravování s příspěvkem z FKSP
Pracovní náplň:
Individuální a skupinová práce v oblasti volnočasových aktivit s klienty domova pro seniory,
podpora a pomoc při seberealizaci klientů – nácvik běžných denních aktivit, rozvíjení manuální
zručnosti klientů – podpora a pomoci při aktivizaci, vytváření základních sociálních a
společenských kontaktů klientů, sledování potřeb klientů a vedeni individuálních záznamů o
aktivizaci – zajišťování zájmové a kulturní činnosti pro klienty.
K přihlášce přiložte:
✓ 1x kopie dokladů o dosaženém vzdělání
✓ Strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní odborné praxe, včetně tel. kontaktu
✓ Souhlas se zpracováním osobních údajů – viz web
_______________________________________________________________________________________
Přihlášky zasílejte do 17.12.2018 na email: h.havlikova@dskrnov.cz nebo na adresu Domov pro seniory
Krnov, Rooseveltova 2141/51, Krnov 794 01.
Případné další informace: Hana Havlíková – tel.: 554 684 636, personalistka
Tereza Blažčíková, DiS. – tel.: 554 684 618, vedoucí odd. sociálního a kvality
Po uzávěrce zaslaných dokumentů budou vybraní uchazeči telefonicky vyzváni k ústnímu pohovoru u
výběrové komise.

