Ředitel DEBRA ČR, z.ú. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
– TERAPEUTA

DEBRA ČR z.ú. hledá do svého týmu sociálního pracovníka - terapeuta se zaměřením na přímou
práci s lidmi, kteří trpí tzv. nemocí motýlích křídel a jejich rodinami a osobami blízkými.
Poskytujeme podporu lidem s nemocí motýlích křídel v rámci celé ČR formou ambulantních a
terénních služeb. Hledáme do svého týmu kolegu, který by pracoval s cílovou skupinou zejména
v rámci terénních služeb (přirozeném prostředí), ale i ambulantních ve spolupráci s odborníky EB
Centra a týmem DEBRA ČR.
Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•

VŠ vzdělání sociálního, psychologického nebo pedagogického zaměření,
frekventant nebo absolvent dlouhodobého psychoterapeutického výcviku (v případě ukončeného VŠ
studia psychologie není podmínkou),
trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
dobré komunikační schopnosti, aktivní přístup, zodpovědnost, samostatnost i schopnost týmové
práce, ochotu dále se vzdělávat,
ochotu dojíždět za klienty do jejich přirozeného prostředí v rámci celé ČR,
orientace v problematice sociálních služeb – v zákoně o sociálních službách,
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
pokročilá znalost PC (Word, Exel, další).

Dovednosti:
•
•
•
•
•

Dobré komunikační, organizační a prezentační dovednosti,
ochotu podílet se na rozvoji organizace a dále se vzdělávat,
respekt k hodnotám DEBRA ČR, z.ú. a schopnost naplňovat poslání organizace,
morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost,
osobnostní předpoklady pro práci s cílovou skupinou služby.

Náplň práce:
•

•
•
•
•

Dlouhodobá (individuální i skupinová) terapeutická a poradenská práce s lidmi, kteří trpí tzv. nemocí
motýlích křídel, s jejich rodinnými příslušníky a blízkými osobami - formou terénních a
ambulantních služeb.
Propagace a rozvoj služby.
Besedy na školách, přednášky pro veřejnost.
Spoluvytváření konceptu práce s cílovou skupinou.
Zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými zařízeními, case management.

•

Aktivní účast na DEBRA konferencích, ozdravném pobytu a jiných projektech ve prospěch cílové
skupiny.

Výhodou:
•

Praxe v oboru, další vzdělání, aktivní znalost AJ.

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smysluplnou a zodpovědnou práci v zavedené neziskové organizaci s dobrým jménem,
předpokládaný nástup: dle dohody, nejlépe březen-duben 2020,
Smlouvu na HPP na dobu neurčitou (po zkušební 3 měsíční lhůtě),
kolektiv stejně motivovaných lidí, pružnou pracovní dobu,
odpovídající finanční ohodnocení (dle délky praxe),
práci na HPP na 1,0 úvazek,
práci pod týmovou i individuální supervizí,
kreativní práci s možností seberealizace a uplatnění svých nápadů,
možnost příspěvku na další vzdělání v oboru, terapeutický výcvik, školení, stáží,
možnost zahraniční stáže v rámci DEBRA INTERNATIOAL.

Požadované dokumenty:
•
•
•
•
•

Doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání – kopii,
profesní strukturovaný životopis,
motivační dopis,
jeden doporučující dopis nebo jednu referenci,
platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce od data uzávěrky přijímání přihlášek k
výběrovému řízení).

Obsah motivačního dopisu:
V rozsahu max. 1 strany A4, v němž odpovíte na tyto otázky:
1. Proč jste změnil, či se chystáte změnit poslední pracovní pozici?
2. Proč chcete pracovat právě u nás?
3. Co od práce u nás očekáváte?
Přihlášku do VŘ můžete zaslat společně s přílohami na: pavel.melicharek@debra-cz.org do 11. 2. 2020,
případně poštou na adresu DEBRA ČR, Martinkova 5, 602 00 Brno. Do předmětu (email) případě na obálku
napište: Výběrové řízení – sociální pracovník - terapeut. Do životopisu nezapomeňte uvést, že souhlasíte s

tím, aby DEBRA ČR z.ú. uchovávala a zpracovávala zaslané údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, za účelem vypsaného výběrového řízení. Vybraní uchazeči budou telefonicky kontaktováni a
pozváni k ústním pohovorům (termín bude upřesněn). Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení,
případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.
• Bližší informace: Ing. Pavel Melichárek – ředitel, 420 773 467 898
Kontaktní údaje:
Ing. Pavel Melichárek - ředitel
DEBRA ČR, Martinkova 5, 602 00 Brno
e-mail: pavel.melicharek @debra-cz.org
Tel: 420 773 467 898

