BONA, o.p.s. hledá pracovníka na pozici:

Terapeut sociální služby „Podpora samostatného
bydlení“
Jedná se o práci v zavedené organizaci v týmu terénní sociální služby, která podporuje dospělé
osoby s duševním onemocněním. Spolupráci s uživateli služby v prostředí jejich bydlení, částečně
v kanceláři, dále prostřednictvím doprovodů. Podpora uživatelů služby v převážně v oblastech: zdraví,
bydlení, financí, volného času, práce a vztahů.
Lokalita práce: zejména oblast Praha 8 – Bohnice, ostatní v rámci hl. města Prahy.
Nabízíme:










pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
samostatnou případovou práci s uživateli služby,
práci v malém týmu sociální služby, spolupráci s širším týmem oblasti bydlení a práce,
BONA, o.p.s.
zaměstnání na 1,0 úvazek s pracovní dobou 40 hodin týdně v pracovní dny
pravidelné supervize, intervize, studijní volno
školení, vzdělávání
5 týdnů dovolené
finanční ohodnocení adekvátní typu a zaměření organizace,
služební telefon.

Požadujeme:











praxi v práci s lidmi s duševním onemocněním,
vzdělání dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb,
pozitivní přístup k cílové skupině,
zdatnost v administrativě – zodpovědnost za papírové a elektronické složky, práce
v internetové databázi uživatelů služby,
zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, důslednost,
schopnost dobré spolupráce v týmu,
velmi dobré komunikační dovednosti,
bezúhonnost, výpis z rejstříku trestů,
uživatelská schopnost práce na PC,
zdravotní způsobilost.

Termín nástupu – srpen 2017 (zaškolování během července)
Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s tím, aby je organizace BONA, o.p.s., Pod
Čimickým hájem 177/1, Praha 8, IČ 25732587 zpracovávala a uchovávala v personální databázi pouze
pro účely náboru a výběru zaměstnance v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je
dobrovolné. Souhlas s jejich zpracováním a uchováním můžete kdykoliv odvolat. Současně tím
potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.
Více informací o organizaci se dozvíte na www.bona-ops.cz
Své životopisy zasílejte na emailovou adresu sona.valentova@bona-ops.cz. Výběrové řízení se
uskuteční v druhé polovině června 2017.
Kontaktní osoba: Soňa Valentová, DiS., vedoucí terapeutka PSB, BONA, o.p.s., 605 984 004,
sona.valentova@bona-ops.cz

