Hledáme nového kolegu či kolegyni do klubu pro mládež v Kolíně
Jsme neziskovkou, která generuje zisk. Naším ziskem je spokojený člověk i společnost. Naším posláním je
mírnit pády a pomáhat zpět na nohy lidem, kteří sami nemají sílu a možnost spokojenosti dosáhnout. Pro
naplnění našeho poslání potřebujeme spokojený tým lidí, který na tom systematicky a profesionálně pracuje.
Momentálně nám chybí už jen najít pracovníka či pracovnici nízkoprahového klubu Kolárka pro děti a
mládež v Kolíně 
Jak u nás pracujeme?
Na Kolárce nebo po městě pěšky, na kole nebo koloběžce jsme stále v přítomnosti mladých lidí. Povídáme si
o jejich radostech, ale i starostech, hledáme, nabízíme. Sami jsme aktéři - hrajeme si, tvoříme, ukazujeme,
vedeme, motivujeme. Snažíme se jim ukázat život bez průšvihů, nabídnout jim pomocnou ruku a jiný pohled
na věc. V klubu máme hudební zkušebnu, posilovnu, široké zázemí volného času a na venek spousty aktivit
a freestyle vychytávek. Taky se o své práci hodně bavíme, společně sdílíme a zapisujeme.
Co určitě potřebuješ
- vyšší nebo vysokoškolské vzdělání v oboru dle z. 108/2006 o sociálních službách
- empatii, otevřenost, kritické myšlení
- týmového ducha a sebereflexi
- znalost standardů kvality sociálních služeb
- zkušenost v oblasti sociální prevence
Co oceníme?
- probíhající nebo ukončený psychoterapeutický nebo krizově intervenční výcvik popř. další vzdělání
- životní zkušenosti a zkušenosti s naší cílovou skupinou jsou velkou výhodou
Jakou odměnu Ti nabízíme?
- nástupní mzda od 22 000,-Kč do 25 000,-Kč – záleží na Tvých zkušenostech a vzdělání
- pět týdnů dovolené a sickdays
- kreativní práci s mladými lidmi
- osobní rozvoj, k tomu vzdělávání, intervize, supervize
- fajnový tým, přátelské lidi v organizaci
- posilovnu, hudební zkušebnu, luxusní kávičku a další benefity
- skvělé kafe
- práci v organizaci, která podporuje rovné příležitosti

Pokud do toho chceš jít s námi, pošli své CV a pár řádků o tom, proč chceš dělat tuhle práci na
michala.michlova@prostor-plus.cz a my se Ti ozveme a probereme vše, co Tě bude zajímat.
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