Prostor plus o.p.s hledá kolegu/kolegyni na pozici Vedoucí
v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež na Kolárce (Kolín)
Jsme jediná neziskovka, které jde o zisk a bohatství. Tím bohatství je spokojený člověk. Věříme, že
vztah člověka k sobě i okolí je klíčem ke spokojenosti i změně. Proto pomáháme, vzděláváme a
rozvíjíme region.
Pro naplňování našeho poslání hledáme vedoucího/vedoucí pro Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež na Kolárce. Očekáváme schopnost udržovat nastavené aktivity i umění přicházet se změnami a
inovacemi tak, aby se NZDM Prostor plus posouvalo kupředu a dokázalo i nadále nabízet širokou paletu
svých služeb těm, kteří je využívají.
Co vedoucí NZDM dělá?







vedení NZDM – projektové, rozpočtové, ale i ve smyslu strategického plánování a dalšího rozvoje
včetně propagace
vedení menšího týmu
spolupráce s návaznými institucemi a službami
spolupráce s lidmi z rodiny
přímá práce s dětmi a mladými lidmi 6-26 let ohroženými sociálně patologickými jevy: sociálně
pedagogická činnost, individuální i skupinová terapie, ale i prevence včetně kontaktní terénní práce
zajištění administrativy a dokumentace

Co určitě potřebujete?







VŠ/VOŠ humanitního směru (obor dle zákona108/2006 Sb. o sociálních službách – např. sociální
práce, sociální pedagogika, sociální politika atd.)
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
dobrou orientaci v oblasti sociálních služeb
znalost cílové skupiny i oblast rizikového chování mládeže
dobré organizační a komunikační dovednosti, proaktivitu, spolehlivost, časovou flexibilitu
uživatelskou znalost práce na PC

Co oceníme?



zkušenost z podobné pozice
probíhající nebo ukončený psychoterapeutický nebo krizově intervenční výcvik, popř. další kurzy a
vzdělání

Co nabízíme?









kreativní práci s mladými lidmi s možností ovlivňovat jejich budoucnost
profesně osobnostní růst, možnost vzdělávání (včetně intervize, supervize)
motivující finanční ohodnocení odvíjející se od Vašich zkušeností
flexibilní pracovní dobu
5 týdnů dovolené, sickdays
fajn tým a přátelské lidi v organizaci
posilovnu, hudební zkušebnu, výbornou kávu a další benefity
práci v organizaci, která podporuje rovné příležitosti

Nástup: co nejdříve
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Pokud do toho chcete jít s námi, pošlete své CV a několik řádků o tom, proč Vás tato pozice zaujala a svou
vizi o vedení sociálních služeb na adresu lenka.herdova@prostor-plus.cz. Ozveme se Vám zpět.
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