
Jak vaše kvality oceníme?

Flexibilní pracovní dobou podle vašich potřeb.
Možností home office, 3 dny sick days.
Možností se dále vzdělávat.
Pár dny k odpočinku navíc.
Finančním ohodnocením dle kvalifikace a praxe 
plus přidáme něco na přilepšenou.
Vřelým přivítáním a na naši podporu se budete moci spolehnout.
Příjemným pracovním prostředím v centru Hodonína 
a skvělou kavárnou na dosah ruky.

Na vaše CV a motivační dopis se budeme těšit do 7. 8. 2020.

Pište Lucii  na maderycova@cprhodonin.cz
Ráda vás uslyší 606 702 360 

www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin

Ten nezisk tak trochu znáte? To vám bude velkou výhodou! 
A za znalost lokálního prostředí získáte další body k dobru.

STAŇTE SE
 SOUČÁSTÍ

NAŠEHO TÝMU

TOUŽÍTE PO VÝZVĚ A
SMYSLUPLNÉ PRÁCI ZÁROVEŇ?

Spojte svůj  potenciál s námi a staňte se naším vysněným 3K
fundraiserem/vysněnou fundraiserkou!

JSTE 3K? KREATIVNÍ, KOMUNIKATIVNÍ A
KONCEPČNÍ? CHCETE 1/2 ÚVAZEK?



Pište Lence  na tlachova@cprhodonin.cz
Ráda vás uslyší 774 650 134

www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin

hotový kurz pracovníka v sociálních službách
praxe v oboru 
dlouhodobý zájem o problematiku PAS

Na vaše CV se budeme těšit do 7. 8. 2020.

úvazek 35 hodin týdně
pracovní týden od pondělí do pátku

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
NAŠEHO TÝMU

HLEDÁME OSOBNÍ 

ASISTENTKU/OSOBNÍHO ASISTENTA
pro muže s autismem

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

VAŠE PŘEDPOKLADY
středoškolské vzdělání 
dobrá komunikace a schopnost empatie
znalost problematiky PAS
dobrý zdravotní stav a fyzická kondice
bezúhonnost

VÝHODOU VÁM BUDE



Jak oceňujeme kvality?
Flexibilní pracovní dobou podle  potřeb. 
Možností home office, 3 dny sick days. 
Možností se dále vzdělávat.
Pár dny k odpočinku navíc, rozuměj delší dovolenou.
Ohodnotíme vás dle kvalifikace a praxe. 
Na naši podporu se budete moci spolehnout.
Příjemným pracovním prostředím v centru Hodonína 
a skvělou kavárnou za rohem.

Na  CV  a motivační dopis se budeme těšit do 7. 8. 2020.

Pište Lucii  na maderycova@cprhodonin.cz
Ráda vás uslyší 606 702 360 
www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin

Do startu dostane úvazek 15 hodin týdně, ale využije ho na max.

Vládne koncepční myslí, umí uspořádat vzdělávací akci či
happening, nebojí se čísel a umí si říct o finanční podporu
donátorů.

HLEDÁME
KOORDINÁTORA/KOORDINÁTORKU
DOBROVOLNICKÉHO CENTRA
DOBROMYSL

Co umí pěkně komunikovat a vytvářet sítě pomoci. Odvážně zkrotí projekty i
nějakou tu administrativu. Nebojí se prezentací a dokáže motivovat lidi

kolem sebe. 

STAŇTE SE
 SOUČÁSTÍ 

NAŠEHO TÝMU


