ANUNT ANGAJARE ASISTENT SOCIAL
Descrierea companiei
Asociatia “GATEWAY TO HOPE” Sat. Rasa, Calarasi, este o organizatie nonguvernamentala, nonprofit.
In cadrul Asociatiei functioneaza Centrul Maternal “CENTRUL FAMILIAL RASA” care este un serviciu pentru
prevenirea separării copilului de părinţii săi. Este un serviciu de tip rezidenţial, organizat pe model familial. Ofera
servicii publice, dupa criterii selective, pentru a ajuta mamele singure cu copii sa-si dezvolte potentialul si
capacitatea de ingrijire a copilului; este locul in care mama, indrumata de profesionisti, poate sa reflecteze si sa-si
clarifice daca are sau nu potentialul si capacitatea de a asigura ingrijirea, cresterea si educatia copilului, conform
nevoilor acestuia.
Locatia - Str. General Vasile Milea,Nr.6,Sat.Rasa, Com. Gradistea, Jud. Calarasi.
CERINTE
- Absolvent studii superioare in domeniu
- Aviz de exercitare a profesiei,
- Cunoasterea legislatiei in domeniul asistentei sociale si a sistemului de protectie al copilului si familiei
- Cunostinte MS Office - Word, Excel
- Constituie avantaj cunoasterea limbii engleze
PROFIL:
- Abilitati de comunicare, organizare si planificare;
- Disponibilitate pentru munca in echipa si individual
- Capacitate de interrelationare si de adaptare la un mediu de lucru restrans
- Persoana proactiva, intuitiva
- Capacitate de a rezolva situatii nou aparute
- Creativitate si disponibilitate pentru formare continua.
- Orientare catre nevoile beneficiarilor
RESPONSABILITATI
- Evaluarea si selectarea beneficiarilor
- Intocmeste si reactualizeza documentatia specifica dosarelor beneficiarilor;
- Ofera servicii de suport pentru stabilirea si mentinerea relatiilor cu familia;
- Intocmirea planurilor de interventie si a rapoartelor de activitate;
- Participa la intalnirile de intocmire, evaluare si re-evaluare PPI.
- Organizeaza activitatile de consilierea sociala, profesionala si juridica a beneficiarelor
- Sprijina beneficiarele in demersurile de integrare profesionala, sociala si familiala
- Exercita functia de responsabil de caz
Condiţiile de lucru ale postului :
- Programul de lucru: 8h/zi, 40 de ore pe săptămână;
- Condiţiile materiale : muncă de teren, deplasări ocazionate de specificul activităţilor derulate.
Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: rdnrasa@gmail.com
Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati la nr de telefon:

0755.012.908 – Reinhard Neufeld

