Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná
zastoupený Luďkem Rechbergem, statutárním zástupcem OS ČČK Karviná
vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele / ředitelky Gerontocentra ČČK,
nestátního zařízení sociální péče pro seniory starší 80 let se sídlem v Českém Těšíně,
Střelniční č. 3, PSČ 737 01
Předpoklady:
 vysokoškolské vzdělání, nejlépe humanitního, ekonomického nebo právního směru;
 státní občanství ČR;
 způsobilost k právním jednáním;
 trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost.
Požadavky odborné:
 minimální praxe na vedoucí pozici (5 let) praxe v oboru sociálních služeb výhodou;
 velmi dobrá znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, Standardů kvality
sociálních služeb, individuálního plánování, vedení standardní dokumentace klientů, orientace
v institucích, práce s osobami vysokého věku s mnohočetnými riziky;

 orientace v ekonomické oblasti, znalost pracovně-právních předpisů, základů
účetnictví a rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
 výborné řídící a organizační a komunikační schopnosti, flexibilita, samostatnost
při řešení problémů;
 vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce;
 odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení;
 znalost problematiky nestátního sektoru i příspěvkových organizací se zaměřením na
poskytování sociálních služeb;
 velmi dobrá znalost práce na PC;
 řidičský průkaz skupiny B.
Písemná přihláška do výběrového řízení:
bude obsahovat:
 jméno, příjmení a titul zájemce;
 datum a místo narození zájemce;
 státní příslušnost;
 adresa trvalého pobytu zájemce;
 koncepcí řízení v rozsahu maximálně 4 stran A4
 datum a podpis zájemce.
K přihlášce zájemce připojí:
 strukturovaný životopis s přehledem vzdělání a praxe vč. základní
charakteristiky vykonávaných činností;
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
 úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku doručí zájemce:
 tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. 4. 2018 do 12:00
 na adresu:
Gerontocentrum ČČK
Střelniční č. 3
737 01 Český Těšín
v uzavřené obálce s označením ,,výběrové řízení – Gerontocentrum - neotvírat".
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez
udání důvodů.

Nabízíme:





Platová třída: 10 -12
Pracovní poměr sjednán na dobu: určitou 1 rok s možností prodloužení
Místo výkonu práce: Český Těšín
Předpokládaný nástup: 06/2018

Kontaktní osoba:
Luděk Rechberg, rechberg.ludek@cckkarvina.cz

