
vypisuje 

Jsme Salesiánské středisko v Českých Budějovicích, nabízíme volnočasové aktivity především dětem a mladým lidem. 
V duchu křesťanských hodnot je vychováváme, vzděláváme a pomáháme jim v obtížných životních situacích. 
Naším cílem je samostatný a spokojený člověk, připravený na budoucnost.

Pracovní náplň: 
sociální práce s mládeží

(ve věku 6 – 26 let) ohroženou 
sociálně patologickými jevy, 
organizování volnočasových, 
vzdělávacích a preventivních 

aktivit, vedení příslušné 
dokumentace

Nabízíme:
- úvazek ve výši 0,5 - 1
- dobré platové ohodnocení
- smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
- kreativní práce s mladými lidmi
- možnost seberealizace
- pravidelnou supervizi a intervizi
- další vzdělávání, zkušenosti
- příležitost k profesnímu rozvoji
- řada zaměstnaneckých benefitů

na pozici 
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NZDM V Kostce
zaměřený na práci s mládeží ve věku 6 – 26 let

Strukturovaný životopis a motivační dopis na téma „Co mohu nabídnout a čím budu pro organizaci přínosem” 

zasílejte do 17. 1. 2021 na adresu: Salesiánské středisko mládeže Č. Budějovice Emy Destinové 1, 370 05 České 
Budějovice, nebo na email: , na který můžete směřovat i své případné dotazy.katerina.burianova@sasmcb.cz

Na základě přijatých nabídek budou vybraní uchazeči pozváni na  I. kolo výběrového řízení (ústní pohovor), které 
proběhne dne 20. 1. 2021.  II. kolo výběrového řízení (praktická část v činnosti) se uskuteční 21. a 25. 1. 2021. 

SaSM-DDM ČB si vyhrazuje právo VŘ kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo prodloužit. Osobní údaje poskytnuté zájemcem o zaměstnání budou uchovány po dobu výběrového 
řízení, k tomuto zájemce poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou skartovány.

Co od vás očekáváme:
- vzdělání dle zákona 108/2006 Sb.
  (Sociální   pracovník nebo Pracovník v sociálních službách)

- komunikativnost, zodpovědnost
- schopnost pracovat samostatně i v týmu
- kladný přístup k cílové skupině
- časovou flexibilitu
- ochotu pracovat v odpoledních hodinách
- způsobilost k právním úkonům
- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
- porozumění křesťanským a salesiánským
   hodnotám

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. 2. 2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


