
 

 

Terénní sociální pracovník sociálně aktivizačních služeb (SAS) / 
Kontaktní pracovník v předškolním a volnočasovém klubu 

 

Hledáme do našeho týmu člověka, kterému není lhostejný svět kolem, zároveň si rád hraje a má 

vztah k dětem. Hledáme k sobě někoho, kdo je schopný postavit se k problémům čelem, někoho, 

kdo se nebojí být samostatný a zodpovědný za svoji práci. U nás tě čeká práce s lidmi, trávení 

času s dětmi, pravidelné procházky a nemusíš se bát dlouhých dní strávených v kanceláři. 

Jsme tým sociálních pracovníků, kteří k sobě hledají někoho, kdo se toho nebojí. 

 

Tvojí prací bude: 

• terénní sociální práce s rodinami ve vyloučených lokalitách v Kolíně (práce převážně 
s romským etnikem) 

• práce s dětmi předškolního a školního věku ve volnočasových klubech 

• poradenství pro klienty v rámci ambulantního provozu 

• spolupráce s návaznými službami 

• vedení dokumentace a další administrativní činnosti 

• samostatná péče o vlastní klienty, ale také práce v týmu 

 

Měl/a bys mít: 

• VŠ nebo VOŠ dle požadavků zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) 

• uživatelskou znalost práce na PC 

 

Plusové body získáš za: 

• praxi v oboru sociální práce (odborné poradenství, terénní práce ve vyloučených lokalitách) 

• zkušenosti s přímým kontaktem s klienty 

• vzdělání v oboru sociální pedagogika, příp. zkušenosti s prací s dětmi 

• další vzdělání (kurzy, stáže, atd.)  

Co ti můžeme nabídnout: 



 

 

• zaměstnání na hlavní pracovní poměr s nástupem od 1. 4.2017 (příp. dle domluvy) 

• zázemí etablované organizace 

• profesní podporu (supervizi, metodickou pomoc, intervizi) 

• možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady 

• příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu 

• tým, který se těší na nového člena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš životopis a motivační dopis zasílejte do 25. 3. 2017 na adresu: 

zbynek.kosata@prostor-plus.cz, tel. 774 650 033 

 (!! Do předmětu, prosím, uveďte „Výběrové řízení – soc. pracovník SAS“!!) 

 

K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky vybrané kandidáty. Dále si vyhrazujeme  

právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že uchazeči nenaplní  

očekávání organizace. 

 
Více informací o organizaci můžete nalézt na adrese: http://www.prostor-plus.cz 
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