Obec Staré Křečany, zastoupená starostou obce Staré Křečany, vypisuje výběrové řízení na
obsazení pracovního místa
Dluhový poradce / Dluhová poradkyně

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.
Hledáte smysluplnou práci?
Zajímá Vás práce v dluhové problematice a chcete se v ní rozvíjet?
Pak hledáme právě Vás!
Nabízíme zajímavou práci v právě začínajícím projektu, kde část aktivit je věnována
dluhovému poradenství.
Co Vás čeká:














individuální i skupinová práce s klienty
podpora osob z cílové skupiny
aktivní vyhledávání osob z CS
příprava podkladů souvisejících s danou problematikou a osobami z CS
komunikace s věřiteli
mapování výše a počtu dluhů cílové skupiny
posouzení oprávněnosti a výše dluhů, exekucí
příprava podkladů, zpracování a podání odporu
zpracovávání dokumentace klienta / dlužníka
základní poradenství v oblasti insolvencí
spolupráce s pracovníky prevence ztráty bydlení
komunikace s odborným garantem
návrhy opatření pro zlepšení osob z CS v oblasti dluhové problematiky

Požadujeme:












vzdělání v sociální nebo jiné relevantní oblasti (ekonomie, právo),
zájem o dluhovou problematiku a ochotu se v této oblasti dále vzdělávat,
motivaci k práci s cílovou skupinou organizace,
osobnostní předpoklady pro práci v pomáhajících profesích,
schopnost vnímat životní situaci klientů v širší perspektivě,
orientaci v tématech sociální bydlení, poradenství, prevence,
pozitivní přístup při řešení složitých zakázek klientů v oblasti dluhů, exekucí,
dobré komunikační a organizační schopnosti,
potřebu vzdělávat se profesně růst,
dobrou uživatelskou znalost práce na PC,
pečlivost, odpovědnost a spolehlivost.

Pracovní úvazek:0,5
Termín nástupu: od 01. 08. 2018
Pracovní poměr: na dobu určitou od 01. 08. 2018 – 31. 07. 2021
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.

Místo výkonu práce:
Staré Křečany
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 24. 8. 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.

