OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD
Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod
tel/fax: 572 630 648, e-mail: info@uhbrod.charita.cz
IČO: 48489336 DIČ: CZ48489336
www.uhbrod.charita.cz

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
Pastorační asistent/asistentka
Druh práce:
Náplň práce:

Pastorační asistent/asistentka, jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek
 Organizace, vedení a realizace pastorační činnosti pro klienty a zaměstnance
Oblastní charity Uherský Brod;
 Koordinace TKS;
 Spolupodílení se na organizaci akcí Charity.

Pracovní poměr:
Platová třída:
Nabízíme:

Od 1.12.2018 na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
Dle vnitřních směrnic organizace
Perspektivní a stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění,
příspěvek na stravování, dobré finanční ohodnocení, podpora vzdělávání, možnost flexibilní
pracovní doby, služební telefon a notebook, možnost profesního růstu a osobního rozvoje,
společenské akce pro zaměstnance, podpora supervizora, spolupráce s prezidentem
Arcidiecézní charity Olomouc.
Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské náměstí 13, 688 01 Uherský Brod

Místo výkonu práce
Požadavky pro vznik
pracovního poměru:










VŠ vzdělání v oboru teologie (minimálně středoškolské vzdělání a absolvování kurzu
pro pastorační pracovníky);
Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro výkon profese;
Aktivní orientace v církevním prostředí;
Praktikující katolík/katolička;
Doporučení správce farnosti, ve které uchazeč žije, aktivní zapojení do života dané
farnosti;
Komunikační schopnosti, kultivované vystupování, schopnost tvůrčím způsobem
jednat a pracovat s lidmi;
Dobrá znalost práce na PC
ŘP skupiny B (aktivní řidič)

Písemné přihlášky obsahující:
- motivační dopis
- profesní životopis
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie osvědčení
- doporučení správce farnosti
- čestné prohlášení o bezúhonnosti nebo kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
Zasílejte nejpozději do 10.11.2018 elektronicky na emailovou adresu:
lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz nebo poštou na adresu: Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám.
13, 688 01 Uherský Brod
Kontaktní osoba: JUDr. Lenka Končitíková, personalista, tel. 735 713 786, 572 632 839
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, popř. nevybrat
žádného uchazeče.

