Obec Staré Křečany, zastoupená starostou obce Staré Křečany, vypisuje výběrové řízení na
obsazení pracovního místa
Pracovník / pracovnice prevence ztráty bydlení

do nově se rozbíhajícího evropského projektu „Lepší život pro obyvatele Starých Křečan“,
reg.č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009771.
Požadujeme










osobnostní předpoklady pro práci v pomáhajících profesích (humanitní vzdělání –
např. soc. práce, andragogika, pedagogika, aj.), nepožadujeme VŠ vzdělání,
znalost místního prostředí a komunity,
orientaci v tématech sociální bydlení, poradenství, prevence,
pozitivní přístup při řešení složitých zakázek klientů v rámci bydlení,
schopnost týmové i samostatné práce, kreativitu, flexibilitu, vysoké pracovní
nasazení,
dobré komunikační a organizační schopnosti,
potřebu vzdělávat se profesně růst,
dobrou uživatelskou znalost práce na PC,
pečlivost, odpovědnost a spolehlivost.

Výhodou



praxe v oboru,
orientace v právních předpisech týkajících se sociální oblasti, samosprávy a státní
správy.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru




fyzická osoba starší 18 let,
bezúhonnost,
státní občan České republiky, příp. cizí státní příslušník, který má trvalý pobyt v ČR a
ovládá český jazyk.

Pracovní náplň






oslovování cílové skupiny,
poradenství (bydlení, dluhová problematika, aj.),
navazování kontaktů se spolupracujícími institucemi (síťování),
vyhledávání a vyjednávání podmínek dostupného bydlení,
příprava klientů na získání adekvátního bydlení a podpora při jeho udržení a
prevence rizik opětovné ztráty bydlení.

Místo výkonu práce:
Staré Křečany
Termín nástupu:01. 08. 2018
Pracovní poměr na dobu určitou:01. 08. 2018 – 31. 7. 2021, plný pracovní úvazek
Náležitosti přihlášky:






jméno, příjmení, příp. titul uchazeče / uchazečky
datum a místo narození uchazeče / uchazečky
státní příslušnost uchazeče / uchazečky
místo trvalého pobytu uchazeče / uchazečky
datum a podpis uchazeče / uchazečky

K přihlášce je nutné připojit:
-

profesní životopis,
výpis z rejstříku trestů,
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 25. 7. 2018 do 09,00 hodin.
Místo pro podání přihlášky: Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany č.p.38,
407 61 Staré Křečany
Kontaktní osoba pro podání přihlášek: Luděk Pešek, projektový manažer

S osobními údaji uvedenými v životopise bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
Zasláním životopisu uchazeč dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu
výběrového řízení.

Ve Starých Křečanech, dne 11. 7. 2018.
Luděk Pešek
Projektový manažer

