
Poradce Sociální rehabilitace MIKASA

 

Hledáme někoho, kdo má dostatek odvahy pro práci s klienty s Aspergerovým syndromem a
vysokofunkčním autismem ve věku od 7 let do dospělosti.

Jsi typ člověka, který nedokáže stát s rukama založenýma v kapsách? Jsi srdečná/ý a
komunikativní? Máš zájem prozkoumávat a analyzovat věci do hloubky? Zvládáš si vše
naplánovat od A do Z?

Pak hledáme právě Tebe!!!

Budeš odbornou podporou/terapeutem pro klienty sociální rehabilitace
Budeš spolupracovat se šikovným vedoucím sociální rehabilitace
Zajišťovat administrativu spojenou s vedením sociální služby
Prezentovat službu na konferencích a PR akcích

Co u nás budeš dělat?

Máš vysokoškolské vzdělávání v oblasti sociální práce nebo speciální pedagogiky
Začal/a jsi terapeutický výcvik, máš ho za sebou anebo se na něj chystáš
Jsi kreativní, samostatná/ý a zvládáš plnit zadané úkoly
Máš chuť rozvíjet sebe i ostatní
Hledáš a vytváříš dosud neobjevené cesty
Rád/a se věcmi zabýváš do hloubky
Dokážeš zkrotit svůj čas – umíš si určovat priority a na nich intenzivně pracovat
Máš rád/a výzvy a raději hledáš způsoby řešení než důvody, proč něco nejde

Jak si Tě představujeme?

Máš zkušenosti s lidmi s autismem?
Dokážeš se domluvit anglicky?
Jezdíš pravidelně autem (osobní automobil – skupina B)?

Máš něco navíc, čím si nás získáš?



Budeš dělat práci, která má smysl
Práce se zajímavými lidmi, na kterou neexistuje manuál
Každý den pro Tebe bude jiný – stereotyp u nás nečekej!
Různorodou práci s terapeutickým přesahem
Zaměstnání v progresivní organizaci, která ví, co, jak a proč dělá
Možnost podílet se na tvorbě obsahu služby a celkovém vystupování organizace směrem k
široké veřejnosti
Práce v přátelském kolektivu s vedením zapáleným pro dobrou věc
Podporu a zájem ze strany vedení
Když se budeš chtít profesně posunout, podáme ti pomocnou ruku a zajistíme potřebné
kurzy a školení
Odborně Ti při nástupu pomůžeme
Plný pracovní úvazek
Výplatu ve výši 26 000,- Kč/měsíc a odměnový systém
25 dní dovolené
A když budeš dostatečně naslouchat, získáš i nový pohled na život

A co Tě u nás čeká?

Poradce Sociální rehabilitace MIKASA

Pošli nám životopis a motivační dopis, kde popíšeš, proč bys měl u nás v sociální rehabilitaci
pracovat právě Ty! Děkujeme.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: dle domluvy
Přihlášky posílejte nejpozději do 30. 5. 2022!

PŘIHLÁSIT SE

https://apply.teamio.com/public/respond?vacancy=1587487197&rps=202
https://apply.teamio.com/public/respond?vacancy=1590694663&rps=202

