Centrum sociálních služeb Praha obsazuje pozici
Sociální pracovník/ce v Azylovém domě pro muže

Centrum sociálních služeb Praha je velkou organizací, která poskytuje podporující prostředí
pro své klienty i zaměstnance. Naším cílem je poskytovat takové služby, které by dokázaly
flexibilně a okamžitě reagovat na veškeré potřeby. Do týmu hledáme kolegu/kolegyni na
pozici sociálního pracovníka, který bude s námi nadále na našich hodnotách a vizích
spolupracovat.
Naše práce je velmi dynamická a zároveň kreativní. Podporujeme naše klienty - muže, aby
získali zpět sebedůvěru a mohli žít způsobem života, který si sami zvolí. Práce sociálního
pracovníka/pracovnice je podporovat klienta v získávání dovedností, odhodlání ke změně
svého života. Klientovi pomáháme realizovat jeho cíle a potřeby, jsme emoční podporou v
době krize, doprovázíme ho na úřady či do jiných institucí a v případě zájmu i vstupujeme
aktivně do spolupráce s rodinami klientů.
Koho hledáme?
•
•
•

hledáme člověka nejen odborně vzdělaného, ale i zodpovědného (nebojte, postačí
nám normální sociální pracovník), praxe není nutností
hledáme člověka, který se nebojí chovat se ke klientům s respektem, ale zároveň si
umí i udržet své profesní i lidské hranice vůči nim
hledáme někoho, kdo věří, že se člověk může měnit

Co je možné očekávat?
Jsme tým lidí, co svojí prací žije, ale zároveň má dobře nastavené hranice. Jsme každý jiný a
jsme schopni se dohodnout. Můžete očekávat otevřenou komunikaci, spolupráci uvnitř týmu
a podporu, kdykoliv budete potřebovat.
Co je samozřejmostí?
•
•
•
•
•

5 týdnů dovolené, sick days, flexibilní pracovní doba
pracovní poměr na dobu určitou s možností přeměny na dobu neurčitou, úvazek 1,0
pracovní notebook a telefon
podpora v dalším vzdělávání a rozvoji (týmová/individuální supervize, vzdělávací
kurzy aj.)
platové zařazení dle tabulek ve veřejné správě

Místo výkonu práce: Praha 4 Michle, Praha 9 Skloněná
Nástup: dohodou
Co dál?
Pošlete nám svůj životopis a pár řádků o sobě do 30. 11. 2021 na
dana.kollarova@csspraha.cz, kde se prosím zaměřte na to, proč chcete vykonávat tuto
pracovní pozici (co vás na ní zaujalo, co si představujete, že budete dělat a rovněž, co
potřebujete k tomu, aby se vám dobře pracovalo).
Uchazeči, kteří nesplní dané požadavky, nebudou zařazeni do výběrového řízení. CSSP si
vyhrazuje možnost nepřijmout na danou pracovní pozici žádného z uchazečů. Zasláním
svých osobních materiálů uchazeči souhlasí s uchováním těchto materiálů po dobu
výběrového řízení. Následně budou skartovány.

