Stáže a pracovní nabídky

Vychovatel/Vychovatelka
•
•
•
•

Úvazek : Plný úvazek
Požadované vzdělání: Min. středoškolské pedagogické vzdělání
Místo výkonu práce: Praha 9
Datum nástupu: Srpen 2022
Podrobnosti (.pdf)

Sociální pracovník do domova pro seniory
•
•
•

Úvazek: Plný úvazek s pružnou pracovní dobou
Požadované vzdělání: VŠ nebo VOŠ s kvalifikací sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.
Místo výkonu práce: Praha
Podrobnosti (.pdf)

Lektor/ Lektorka pro celoroční programy o duševním zdraví
•
•
•

Úvazek: práce na DPP
Místo výkonu práce: Praha
Přihlášky do: 17. 4. 2022
Podrobnosti

Lektor primární prevence na ZŠ
•
•
•

Úvazek: práce na DPP
Místo výkonu práce: Pardubice
Přihlášky do: 31. 5. 2022
Podrobnosti (.pdf)

Lektor primární prevence na ZŠ
•
•
•

Úvazek: práce na DPP
Místo výkonu práce: Hradec Králové
Přihlášky do: 15. 5. 2022
Podrobnosti (.pdf)

Pracovník centra primární prevence
•
•
•

Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Hradec Králové
Datum nástupu: 1. 5. 2022
Podrobnosti (.pdf)

Vedoucí centra primární prevence
•
•
•
•

Úvazek: 1,0
Koho hledáme: věk minimálně 23 let, zkušenost s vedením týmu a v oblasti prevence výhodou
Místo výkonu práce: Hradec Králové
Datum nástupu: 1. 6. 2022
Podrobnosti (.png)

Kontaktní pracovník/pracovnice
•
•

Úvazek: 0,5
Požadované vzdělání: vzdělání dle zákona o sociálních službách nebo pedagogické vzdělání (lze doplnit po
nástupu)
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•
•

Místo výkonu práce: Mnichovo Hradiště
Datum nástupu: ihned
Podrobnosti (.pdf)

Pracovník/pracovnice K-centra Mladá Boleslav

Úvazek: 1,0
Požadované vzdělání: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, vzdělání v sociální oblasti nebo adiktologii
výhodou
• Místo výkonu práce: Mladá Boleslav
Podrobnosti (.pdf)
•
•

Český červený kříž - Povídání se seniory

Senioři mají co říct, pojďme jim naslouchat, pojďme si povídat, ať mají o úsměv navíc.
Pro studenty studijního programu Sociální a charitativní práce lze uznat jako praxi.
Podrobnosti (.docx)
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