CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá 2 nové spolupracovníky/spolupracovnice na následující pozice:
VEDOUCÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA
 vyhledává nové a organizuje stávající dobrovolníky
 vytipovává pro ně vhodné uplatnění a dobrovolníky do takovýchto aktivit zapojuje v Charitě Zábřeh
i u dalších smluvních přijímajících organizací
 spolu s dobrovolníky a pro dobrovolníky připravuje jednorázové akce (sbírky, benefice, prodejní
akce, …), jejichž uskutečnění je od jejich zapojení odvislé
 moderuje zakládání a fungování dobrovolných farních charitních skupin
 realizuje a vede agendu akreditovaného programu dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb.
KOORDINÁTOR(KA) NADĚJE - STŘEDISKA HUMANITÁRNÍ, KRIZOVÉ, SOCIÁLNÍ A VZÁJEMNÉ POMOCI
 zajištění provozu a další rozvíjení nástrojů pro konkrétní a praktickou pomoc lidem v nouzi:
 středisko potravinové pomoci (shromažďování potravin a jejich přerozdělování chudším lidem
systémem balíčků),
 sociální šatník (pořádání sbírek, třídění oblečení, vydávání),
 nouzová nocležna (nouzové ubytování, přenocování pro lidi bez přístřeší v zázemí s kapacitou 8
lůžek),
 středisko osobní hygieny (možnost zajištění osobní hygieny a praní oblečení pro lidi bez domova),
 sklad nábytku, elektrospotřebičů a drobného vybavení domácností (ve spolupráci se sociálními
odbory se od dárců shromážděné věci dále přerozdělují potřebným)
 organizuje krizový tým dobrovolníků pro pomoc po mimořádných událostech - požárech či
povodních,
 šetří situaci a navrhuje rozdělení finančních nástrojů pomoci – přímá pomoc, stipendijní fond,
úvěrové jízdné, …
U obou pracovních pozic SHODNĚ:
POŽADUJEME: @ minimálně středoškolské vzdělání, studia sociálních oborů stejně jako dosavadní
praxe a zkušenost v dotčené či příbuzné oblasti výhodou @ manažerský a systematický přístup,
schopnost řídit kolektiv a vést projekty @ tvůrčí přístup k inovacím a změnám – schopnost zavádět
nové postupy do praxe @ ekonomické myšlení, schopnost získávat na činnost svého úseku finance dotace, granty, dary @ příjemné vystupování, empatie, komunikativnost - smysl pro zodpovědnost,
spolehlivost, samostatnost @ schopnost oslovit a zaujmout, motivovat a podávat dobrovolníkům /
spolupracujícím subjektům zpětnou vazbu @ vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita @ fyzická
zdatnost, zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost @ ŘP skupiny B + praxe v řízení vozidla
podmínkou @ dovednost uživatelské obsluhy PC @ připravenost pracovat v křesťanském duchu v
souladu s etickými principy
NABÍZÍME: velmi smysluplnou, důležitou a naplňující práci v příjemném kolektivu zaměstnanců @
možnost seberealizace, dalšího vzdělávání a profesního růstu @ zaměstnanecké benefity (5týdenní
dovolená, příspěvek na stravování) @ nástupní mzdu v úrovni cca 27.000 Kč měsíčně - dále dle
výsledků a prémiové složky mzdy.
PŘEDPOKLÁDÁ SE: zaměstnání na plný, 8 hodinový úvazek @ nástup možný od 1.4.2019 nebo dle
domluvy i později (max. červen 2019) @ pracoviště v Zábřehu a obsluha pobočky v Mohelnici,
terénní práce v rámci celé jižní poloviny okresu Šumperk.
ZÁJEMCI: podrobné informace o obsazovaných pracovních místech podá ředitel organizace Bc. Jiří
Karger (tel.: 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.cz), který po předchozí domluvě také
osobně přijímá žádosti uchazečů (v rozsahu: motivační dopis – co mohu nabídnout, proč jsem na
žádané místo vhodným kandidátem a profesní životopis). Zájemci se o uvedené pracovní místo
mohou ucházet průběžně až do pátku 22. března 2019.
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