
Slezská diakonie - Úsek Brno 
hledá osobní asistenty k dětem s postižením.
Hledáš práci, která dává smysl?
Rád pomáháš těm, kteří to potřebují?
Oceníš kolegy, na které se můžeš spolehnout?
Chceš do práce chodit rád?

TAK NEČEKEJ A PŘIDEJ SE K NÁM!
Potřebné informace najdeš na druhé straně.



CO OD TEBE BUDEME POTŘEBOVAT
Zodpovědnost a empatický přístup ke klientům - bez toho 

Zkušenost s péčí o člověka s postižením bude pro tebe výhodou, ne však
podmínkou naší spolupráce. 

Ochotu pracovat i v odpoledních a podvečerních hodinách.
Nepotřebuješ žádné speciální vzdělání. U nás si doděláš kurz 

Trestní bezúhonnost. 

       se u nás neobejdeš.

       Tví kolegové ti všechno potřebné ukážou. 

       pracovníka v sociálních službách.

NÁPLŇ TVÉ PRÁCE
Budeš pracovat především s dětmi mentálním a tělesným 

Budeš vést zápisy o službách s klienty, nejde ale o nic 

Protože se chceme ve své práci zdokonalovat, budeš se účastnit zajímavých
seminářů, školení a exkurzí. 

       postižením a budeš jim poskytovat pomoc a podporu při 
       stravování,oblékání, osobní hygieně, ale i v doprovodech či naplňování     
       jejich volného času.

       složitého, všechno ti ukážeme.

CO TI NABÍZÍME

Rádi se s Tebou domluvíme na spolupráci, která Ti bude vyhovovat.

Víme, že odpočinek je důležitý, proto ti hned při nástupu nabízíme 25 dní
dovolené a po prvním roce pracovního poměru 30 dní. 
Mzdu na hlavní pracovní poměr: při nástupu 22.800,-Kč, po zkušební době
navíc osobní ohodnocení do výše 3.400,-Kč. 
K nezaplacení je náš skvělý pracovní tým, který ti bude oporou za každé situace. 
Další benefity: stravenky ve výši 90,-Kč, příspěvek na penzijní 

Pořádáme spoustu akcí, takže nudit se u nás rozhodně nebudeš 

Budeme rádi, když budeš moct rozšířit naše řady od 1.1.2022, v případě DPP 

       Nabízíme ti hlavní pracovní poměr - plný úvazek (37,5 hodin/týdně), 
       ale taky dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti (150,-Kč/hodina).

       připojištění, připojení mobilu do podnikové sítě.

       (příměstský tábor, benefiční koncert, zahradní slavnost apod.). 

       a DPČ můžeš nastoupit kdykoli.

Pokud tě naše nabídka zaujala, pošli nám svůj životopis a motivační
dopis! Použij k tomu kontakt na personální pracovnici 

Michaelu Vrbovskou: m.vrbovska@slezskadiakonie.cz
Jestli máš nějaké otázky, ozvi se vedoucí služby 

Janě Buchtové na telefon 734 437 319, ráda ti vše zodpoví!
Budeme rádi, když naše řady rozšíříš co nejdříve, ozvi se ale kdykoli.

Uvidíme, jaké budou naše aktuální možnosti tě do týmu zapojit.

mailto:m.vrbovska@slezskadiakonie.cz

