BUNKR, O.P.S. HLEDÁ KOLEGU/YNI NA POZICI
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE
V NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V BOHUMÍNĚ
Hledáte smysluplnou práci? Pojďte s námi podporovat mladé lidi.
Chceme být s nimi na jejich cestě k dospělosti, v radosti i trablech.
Rozmotávat složitosti v jejich rozhodování, podporovat je v jejich cestě.
Jsme nízkoprah! Jsme sociální služba!

Hledáme do našeho týmu:
kolegu, který s námi bude sdílet hodnoty jako poctivost, zodpovědnost, otevřenost, flexibilitu,
respekt, humor, spolupráci a neformální vztahy v týmu
kolegu, jenž se nebojí nových výzev, které sociální práce nabízí a je připraven k jejich realizaci
odborníka na práci s dětmi a mládeží, který má VOŠ nebo VŠ vzdělání dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách
sociálního pracovníka, který bude zabezpečovat základní sociální agendu včetně zajišťování
standardní dokumentace sociální služby a zároveň bude v přímé práci s klienty služby a bude
schopen otevřené komunikace s nimi na různá témata
pracovníka, který bude autentický, otevřený, bude mít aktivní přístup bude si vědomý vlastních
hranic
pracovníka s praxí / bez praxe s ochotou se učit

Nabízíme:
pracovní poměr na úvazek 0,8 - 1,0 (37,5 hod. pracovní doba při plném úvazku) s předpokládaným
nástupem v srpnu 2022
mzdu 29 500 Kč při plném úvazku včetně osobního ohodnocení po zaučení + benefity (3 dny sick
day, homeoffice, flexibilní pracovní doba, čtvrtletní odměny)
5 týdnů dovolené
odborné zaučení a profesní vedení; pravidelnou podporu (supervize, intervize, metodická
podpora), další vzdělávání v oboru
práci v odpoledních hodinách v Bohumíně
práci v sociální službě v ambulantní a terénní formě

Termín uzávěrky 1 kola: 25. 7. 2022
Nutnou podmínkou k zařazení do výběrového řízení je zaslání strukturovaného životopisu a
vyplněného dotazníku (ke stažení www.bunkr.cz/o-nas/kariera). Oba dokumenty zašlete na email
szotkowska@bunkr.cz.
Výběrové řízení je vícekolové. Po vyhodnocení formálních požadavků budou uchazeči
pozváni k osobnímu pohovoru v Bohumíně a následně absolvují i praktickou část přímo v zařízení.
Předpokládaný termín druhého kola 27. 7. 2022.
Zodpovědná osoba za výběrové řízení:
Mgr. Lenka Szotkowská
Email. szotkowska@bunkr.cz
Tel. 734 326 080

