... klíč k samostatnosti

Hledáš práci, která má smysl? Rád/a se obklopuješ zajímavými lidmi a pohodovou atmosférou?
Věříš, stejně jako my, že každý má svůj potenciál?
Aktuálně hledáme nové kolegyně/ kolegy pro poradenství:

Intimní poradce (zkrácený úvazek, DPP, DPČ nebo na IČO)
Jakou novou kolegyni/kolegu na Ligu hledáme:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parťáka pro naše klienty pro dlouhodobou spolupráci;
Tvou výhodou mohou být zkušenosti v oblasti sociálních služeb;
Máš kvalifikaci dle zákona 108/2006 Sb. o soc. službách, i to je výhodou, nikoli podmínkou;
Hodí se nám i kurz: Konzultant/ka v oblasti sexuality a vztahů v sociálních službách;
Máš zájem pomáhat a poskytovat poradenství v oblasti témat: intimity, partnerských vztahů a
sexuality pro osoby se zdravotním znevýhodněním;
Pracuješ rád samostatně i v týmu;
Baví tě si organizovat čas sám;
Spolehlivost a systematičnost jsou tvoje silné stránky.

S čím našim klientům budeš pomáhat:
•
•
•

Intimní poradenství osobně nebo online dle dohody s klienty;
Poradenství v oblasti partnerských a rodinných vztahů;
Nabízení alternativ, které mohou pomoci v podpoře a prožívání sexuality osob se zdravotním
znevýhodněním.

Co za to nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

Možnost výběru práce DPP, DPČ nebo na IČO;
Flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domu v online prostředí;
Samozřejmostí pro práci je notebook a telefon;
Další vzdělávání, kurzy a semináře z oboru;
Odborně vedené pravidelné supervize (individuální i skupinové).
Výběr malých i velkých benefitů (např. vouchery do Aqualandu Moravia, volný vstup na BVV, do
divadla Barka a na různé kulturní akce).
Pohodovou přátelskou atmosféru v týmu.

Co ty na to? Přidáš se k nám?
Pošli nám přehled své praxe a zkušeností, pár vět o sobě a domluvíme se na osobním setkání
personalista@ligavozic.cz
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