Chcete pracovat jako sociální pracovník a mít za sebou zázemí odborně profilované
organizace, mít možnost práce pod supervizí odborníků, dále se vzdělávat v oboru a mít
podporu v odborném růstu?
Napište nám, protože do týmu Ambulance pro nelátkové závislosti pro práci s klienty,
hazardními hráči a jejich blízkými, můžeme hledat právě Vás!
Nabízíme práci na 1.0 HPP
Co u nás budete dělat?
- Sociální práci s patologickými hráči a jejich blízkými
- Motivační práci s klientem
- Dluhové poradenství, komunikaci s úřady, doprovody klientů na úřady, návrhy řešení sociální
situace klienta, budování finanční gramotnosti klienta atp.
- Spolupracovat na PR ambulance tj. správa Facebooku, on-line komunikace s klienty
- Síťování služeb a kontaktů v Plzeňském kraji
- Samostatně a kreativně vytvářet sociální segment služeb Ambulance
- Práci na 1,0 HPP na dobu neurčitou

Pracovní benefity:
- Zázemí odborně profilované organizace, vzdělávání v problematice závislostí, práci pod supervizí,
další vzdělávání a podporu v odborném růstu, finanční podpora ve vzdělávání 50% - 100% ceny
kurzu, náhradní volna na vzdělávání, pružná pracovní doba dle dohody s vedoucím služby

Požadujeme:
- Minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru Sociální práce, Sociální pedagogika. Vhodné
i pro studenty ukončující VŠ v oborech Speciální pedagogika, Adiktologie, Sociální práce, Právo
- Kladný vztah k oboru sociální práce (orientace v oboru: základní znalost dluhové problematiky,
znalost metod sociální práce apod.)
- Dobré komunikační schopnosti, schopnost týmové práce, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní
přístup, schopnost sebereflexe, zájem o další odborný růst
- Uživatelskou znalost práce s počítačem
Výhodou:
-

Zkušenost s prací se závislými klienty, s prací s rodinou
Výcvik v krizové intervenci, socioterapeutický výcvik
Zkušenost s terénní prací
Zkušenosti se sociální prací v neziskovém sektoru
Řidičský průkaz

Nástup možný ihned
Váš životopis a motivační dopis zasílejte na adresu:
g.ambulance@cppt.cz (do předmětu uveďte „Výběrové řízení – sociální pracovník)
Ambulance pro nelátkové závislosti CPPT, o.p.s, Tylova 20, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Peschiková, 724 384 461
K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty. Dále si vyhrazujeme právo prodloužit výběrové řízení,
případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že žádný uchazeč nenaplní vstupní podmínky organizace.
Více informací o organizaci můžete nalézt na adrese: http://www.cppt.cz

