
LIDÉ V REMEDIU

Poskytuje odborné sociální poradenství formou osobní a telefonické komunikace s klienty, 
 odpovídá na e-mailové dotazy klientů,
vyhledává a poskytuje potřebné informace pro zájemce a uživatele služby,
vede klientskou dokumentaci, spoluprácuje na projektech poradny, 
účastní se týmových setkání a vzdělávacích akcí.

VOŠ nebo VŠ vzdělání v oborech sociální práce nebo právo (splňující vzdělání pro výkon profese
sociálního pracovníka podle zákona 108/2006 Sb.),
min. 1 rok praxe v sociální oblasti,
doložená trestní bezúhonnost z důvodu registrace sociální služby,
odpovídající počítačová a internetová gramotnost, 
kultivovaný mluvený i písemný projev v českém jazyce,
komunikativní a vstřícné jednání, ochota se neustále vzdělávat, pečlivost, systematičnost, odolnost
proti zátěži, organizační schopnosti,
schopnost pracovat dva až tři dny v týdnu 8.00–16.30 a jeden z těchto dnů působit v detašovaném
pracovišti poradny v Berouně,
výhodou je aktivní zkušenost s poskytováním odborného sociálního poradenství, dobrá orientace
v neziskovém sektoru a návazných službách a časová flexibilita.

Pracovní poměr s úvazkem až 0,8 s 3měsíční zkušební dobou, 6 týdnů dovolené,
kreativní a rozvojové prostředí stabilní neziskové organizace, pracovní prostředí a vztahy
zaměřené na hodnoty a etiku práce,
interní vzdělávání zaměřené na aktuální potřeby pracovníků,
soustavné vedení pracovníka a pravidelné hodnocení, metodickou podporu včetně supervize,
mzdové podmínky odpovídající pracovním zkušenostem,
nástup v průběhu března 2023.

Motivační dopis a strukturovaný profesní životopis nám prosím zašlete do 20. února na e-mail:
martina.zlamalikova@remedium.cz 

Co poradce v REMEDIU dělá?

Jaké jsou předpoklady pro tuto práci?

Co REMEDIUM nabízí?

Chci tu práci, co mám dělat?

Chcete práci, ve které vám nehrozí stereotyp, učíte se stále něco nového,
potkáváte se s novými lidmi a novými výzvami? Jste komunikativní, empatický
a respektující člověk? Zajímají vás právní předpisy a jejich aplikace? Vyhovuje
vám, nebo dokonce hledáte zkrácený pracovní úvazek? Čtěte dál.
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