
Pracovník v přímé péči
MIKASA denní stacionář

 

Hledáme někoho, kdo má dostatek odvahy pro práci s klienty s mentálním postižením, více
vadami, autismem a chováním náročným na péči.

Jsi srdečná/ý a komunikativní? Jsi typ člověka, co nedokáže stát s rukami založenými v kapsách?
Je na Tebe spoleh? Učíš se rád/a novým věcem?

Pak hledáme právě Tebe!!!

Budeš v denním kontaktu s klienty Denního stacionáře MIKASA
Pečovat o klienty – pomáhat s hygienou a zajištěním stravy
Rozvíjet a podporovat klienty v samoobslužných činnostech
Podílet se na tvorbě a plánování aktivit denního stacionáře
Zajišťovat potřebnou administrativu (tvorba individuálních plánů apod.)
Pomáhat prezentovat službu na konferencích a PR akcích

Co u nás budeš dělat?

Máš za sebou kurz pro pracovníky v sociálních službách nebo vzdělání vhodné pro přímou
péči v sociálních službách
Jsi kreativní, samostatná/ý, samostatná/ý a zvládáš plnit zadané úkoly
Chceš se učit novým věcem
Rád/a pracuješ v kolektivu
Pravidelně jezdíš autem - osobní automobily (skupiny B)

Jak si Tě představujeme?

Už jsi se někdy setkal/a s lidmi s těžšími formami mentální retardace, autismem nebo
chováním náročným na péči?
Víš, co znamenají pojmy jako bazální stimulace, usnadňovaná komunikace, Snoezelen terapie
a další metody a techniky podporující klienty?

Máš něco navíc, čím si nás získáš?



Každý den pro Tebe bude jiný - stereotyp u nás nečekej!
Budeš dělat práci, která má smysl - pozitivně ovlivňuje životy klientů
Zaměstnání v organizaci, která ví, co, jak a proč dělá
Možnost podílet se na celkovém vystupování organizace směrem k široké veřejnosti
Práce v přátelském kolektivu
Když se budeš chtít profesně posunout, podáme Ti pomocnou ruku a zajistíme potřebné
kurzy a školení
Odborně Ti při nástupu pomůžeme a ukážeme, jak má Tvá práce vypadat
Plný pracovní úvazek (pouze denní směny)
Výplatu ve výši 21 000,- 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?

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

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: dle dohody
Přihlášky posílejte nejpozději do 15. 5. 2022!

PŘIHLÁSIT SE

Pracovník v přímé péči
MIKASA denní stacionář

 

https://apply.teamio.com/public/respond?vacancy=1588348978&rps=202
https://apply.teamio.com/public/respond?vacancy=1588348978&rps=202

