
Výběrové řízení:

PRACOVNÍK V OTEVŘENÉM KLUBU
Salesiánské středisko mládeže – dům dě� a mládeže Brno-Žabovřesky pomáhá dětem a mládeži v rozvoji 
mezilidských vztahů a v osobním růstu včetně jeho duchovního rozměru. Své poslání realizuje prostřednictvím 
ak�vit, které vycházejí z preven�vního výchovného systému Dona Boska.

Otevřený klub je jednou ze tří pedagogických oblas� salesiánského střediska. Dě� a mladí lidé od 6 do 26 
let sem chodí ve svém volném čase, účastní se nabízených ak�vit a navazují kamarádské vztahy.  Můžete 
počítat s přátelskou atmosférou a dobrým zázemím organizace, která si váží vaší práce a podporuje vás.

Co budete mít na staros�
ź přímou pedagogickou činnost
ź koordinování klubu ve stanovených dnech
ź přípravu a vedení programů a akcí
ź vedení sportovních ak�vit
ź administra�vní práce spojené s výkonem činnos�
ź spolupráci s ostatními pracovníky v klubu a 

ve středisku

Těšíme se na člověka, který...
ź má VŠ nebo VOŠ se zaměřením na pedagogiku
ź umí vést druhé lidi a má týmového ducha
ź má dobré komunikační dovednos�
ź umí pracovat na PC a vyzná se ve školské legisla�vě
ź je zodpovědný a má chuť posouvat věci dál
ź umí se k věcem postavit čelem a dotáhnout je 

do konce 
ź je otevřený k salesiánským hodnotám
ź si vezme tenisky a vyběhne s dětmi ven na hřiště

My vám nabízíme
ź práci na hlavní pracovní poměr
ź mo�vující finanční ohodnocení
ź prostor pro seberealizaci
ź přátelský kolek�v
ź podporu skvělé organizace
ź různorodou činnost
ź možnost dalšího vzdělávání
ź zaměstnanecké výhody

Do našeho střediska v Brně-Žabovřeskách hledáme kolegu na pozici Pracovník v Otevřeném klubu. 
Jeho hlavním úkolem bude koordinování týmu dobrovolníků v klubu a přímá pedagogická práce.
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TĚŠÍME SE, AŽ BUDETE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU!
Váš movační dopis (1 normostrana) a životopis pošlete do 15. 7. 2018 na reditel.strediska@brno.sdb.cz.

Salesiánské středisko si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení a neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní požadavky organizace.


