MOST K ŽIVOTU o.p.s. vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici:
Zástup ASISTENTKA ŘEDITELKY
pro sociální službu azylový dům pro ženy a matky nebo otce s dětmi v Trutnově.
Požadujeme:









SŠ s maturitou,
trestní bezúhonnost
dobrou znalost práce na PC (Word, Excel, internet)
ochotu vzdělávat se,
samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, trpělivost, schopnost empatie, dobré
komunikační schopnosti,
schopnost samostatné práce i práce v týmu,
dobré organizační schopnosti,
práce na jednu směnu.

Pracovní poměr: Zástup za nemoc
Nástup: ihned
Nabízíme:







finanční odměna ve výši 20 000Kč + odměna
zázemí stabilní neziskové organizace s dobrým týmem,
další vzdělávání a osobní rozvoj,
velký prostor pro vlastní nápady – od realizace vlastních aktivit, přes zapojení se do
kampaní a projektového řízení,
smysluplnou práci,
příjemné pracovní prostředí v historickém objektu a prostor pro tvůrčí práci.

Náplň práce:









zajišťování běžného chodu služby,
organizace všech akcí, kterých se AD zúčastňuje či je organizuje,
plánování služeb pracovníků,
zajišťování jejich povinného vzdělávání,
účast na jednáních a spolupráce s dalšími zařízeními, institucemi a úřady,
koordinace činnosti pracovníků v úsecích potravinové pomoci, sociálního šatníku,
hygienické pomoci a dalších,
vedení evidence související s poskytováním sociální služby,
prezentace služby na sociálních sítích (FB + web)

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis (nezapomeňte uvést telefonický
kontakt) a motivační dopis do 25. 11. 2019 na e-mail: Havrdova@mostkzivotu.cz Do předmětu
e-mailu napište „výběrové řízení pro azylový dům“.

 +420 499 841 998
 + 420 777 303 115

identifikátor služby azylový dům: 3028344
e-mail: info@mostkzivotu.cz

Bližší informace k výběrovému řízení získáte na tel. čísle 777 303 115 v době od 7.00 – 15.00
hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.
O Vašem postupu do druhého kola výběrového řízení budete telefonicky vyrozuměni
26. 11. 2019.
Předpokládaný termín druhého kola výběrového řízení 28. 11. 2019.

V Trutnově dne 5. 11. 2019

Mgr. Lucie Havrdová, DiS.
ředitelka Mostu pro život o.p.s.

 +420 499 841 998
 + 420 777 303 115

identifikátor služby azylový dům: 3028344
e-mail: info@mostkzivotu.cz

