
Socialinio darbuotojo padėjėjas
 

Nr.: DV-13-997556936
Darbo vietų sk.: 2

Negalią turinčių asmenų centras "Korys", 135135553, www.nckorys.lt
 
Darbo pobūdis: - turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.  - būti
išklausius įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus; - gebėti
tenkinti asmens su negalia higienos bei maitinimo (pagalbos valgant ir
geriant) poreikius - darbo patirtis su  negalią turinčiais asmenimis būtų
privalumas. Asmeninės savybės – lankstumas, gebėjimas bendrauti
su įvairaus amžiaus ir negalios pobūdžio klientais, suprasti ir įvertinti
jų problemas, reaguoti į jų poreikius.  Funkcijos Socialinio darbuotojo
padėjėjas: 1. savo profesinės kompetencijos ribose ugdo, stiprina, tobulina,
palaiko paslaugos gavėjų gyvenimui reikalingus savarankiškumo įgūdžius
(kasdienio gyvenimo, higienos, socialinius, darbinius) pagal socialinio
darbuotojo rekomendacijas; 2. motyvuoja paslaugų gavėją dalyvauti
veiklose, aktyviai padeda veiklų metu;  3. rūpinasi paslaugų gavėjų asmens
higiena (veido ir kūno švara, prausimu, tualeto procedūromis); 4. aktyviai
dalyvauja maitinimo(si) procese pagal paslaugų gavėjo poreikį ir negalios
lygį;  5. lydi paslaugų gavėjus Centre ir už jo ribų pagal poreikį.
 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2021-09-13

Galioja iki: 2021-09-21

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: Vidurinis bendro lavinimo

Profesija: Socialinio darbuotojo padėjėjas

Mokymo/studijų programa: Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

Profesinė kvalifikacija: Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV

Papildomi sugebėjimai: Būtinas- socialinio darbuotojo padėjėjo įvadinių kursų
baigimo pažymėjimas

DARBO UŽMOKESTIS

Mažiausias: 966.00 EUR mėnesinė alga

Vidutinis: 966.00 EUR mėnesinė alga

Didžiausias: 1035.00 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių,
mokama 2 kartus per mėnesį

Kitos apmokėjimo sąlygos: priklausomai nuo patirties

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: nuo 2021-09-27

DARBO LAIKAS

Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga: 08:00 - 17:00 val.

Per savaitę: 40 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės: nenumatomos



DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: Kauno miesto sav., Kaunas, Pabiržės g. 26

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Eglė Jasulevičiūtė

Kontakto tipas: Darbo

Mobilus telefonas: 370-613-41298

El. paštas: atranka@nckorys.lt

Pageidavimus pateikti: El. paštu

Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva

Komentaras: *siųsdami savo gyvenimo aprašymą,Jūs sutinkate,kad
jame pateikti duomenys bus saugomi įstaigos duomenų
bazėje 6 mėn. ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros
svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas.Sutikimą galite
atšaukti,informuodami atranka@nckorys.lt


