SALINGER, z.s.
vypisuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ STŘEDISKA
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

TRIANGL
Stručná charakteristika pracovního místa
- odpovídá za naplňování a rozvoj koncepce střediska, za kvalitu a rozvoj poskytované
služby
- podílí se na přípravě, realizaci a vyúčtování projektů, vyhledává nové zdroje pro
další aktivity střediska
- vede tým pracovníků
- koordinuje ambulantní i terénní formy práce
- zajišťuje přímou práci s klienty včetně administrativy spojené s výkonem činnosti
- reprezentuje středisko i organizaci ve spolupráci s návaznou sociální sítí, aktivně se
účastní v pracovních skupinách
- místo výkonu práce Hradec Králové (kancelář), Královéhradecký kraj (terénní
práce)
Požadujeme:
- minimálně 1 rok v manažerské pozici či 1 rok zkušeností s vedením/koordinací
projektu, 3 roky praxe v sociálních službách
- vzdělání VŠ či VOŠ v oborech dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v platném znění
- aktivní znalost standardů kvality sociálních služeb, zákona č. 108/2006 Sb. a zákona
č. 359/1999 Sb. v platném znění
- schopnost pracovat v týmu i samostatně, spolehlivost, dobré komunikační a
prezentační dovednosti
- aktivní řidič (ŘP sk. B), trestní bezúhonnost, počítačová gramotnost
Nabízíme:
- zajímavou a tvořivou práci v sociální oblasti, vedení středně velkého týmu
pracovníků
- důkladné zaškolení
- práci pod supervizí, metodickým vedením, možnost dalšího profesního rozvoje
- možnost uplatnění svých zkušeností v dynamicky se rozvíjející organizaci s 25letou
tradicí
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pružnou pracovní dobu
podporující a přátelský tým
možnost seberealizace
zajímavé platové ohodnocení
benefity: 25 dní dovolené, indispoziční volno, možnost práce v homeoffice a další

Náležitosti přihlášky:
-

-

strukturovaný životopis s prohlášením: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů
uvedených v tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení
Salinger, z.s.“
motivační dopis v rozsahu 1 A4 – motivace pro vedení střediska Triangl, můj
přínos pro organizaci
návrh koncepce, vize střediska Triangl
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, popř. výpis z rejstříku trestů ne starší 3
měsíců

Přihlášky zasílejte na e-mail: reditel@salinger.cz 30. 11. 2022
Termín výběrového řízení proběhne v první polovině prosince.
Vybraní/é uchazeči/ky budou o přesné hodině ústního výběrového řízení informováni/y.
Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem
výběrového řízení.
Pokud nebude přihláška obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude uchazeč
přizván k výběrovému řízení. Osobní dokumenty uchazečů se bezprostředně po
ukončení výběrového řízení vracejí zpět uchazečům nebo skartují.
Salinger, z. s. si vyhrazuje právo neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči/ky nenaplní
očekávání organizace.
Kontakt:
Mgr. Iva Rosíková
ředitelka
reditel@salinger.cz
tel: 777 807 057
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