ParaCENTRUM Fenix je zkušenou organizací s kvalitními službami pro osoby s tělesným postižením po
poškození míchy a jejich blízkým.
Naším posláním je pomáhat lidem s poškozením míchy a jejich blízkým vyrovnat se s nově vzniklou
situací a vrátit se zpět do života.
Za tímto účelem jim nabízíme širokou paletu sociálních, zdravotních a dalších služeb. Jedná se o
činnosti, které klientům z různých důvodů nemohou poskytnout jejich blízcí.
Dále působíme na celou společnost s cílem dosažení lepšího společenského začleňování a celkové
zvýšení kvality života cílové skupiny. Užíváme k tomu například ovlivňování legislativy, preventivní
aktivity, všeobecnou osvětou a další nástroje.








Ergoterapeut- ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Co vás čeká
Práce s klienty po poškození míchy a s jejich blízkými
Ergoterapeutické vyšetření se stanovením cílů, pravidelné testování soběstačnosti (SCIM test)
Nácviky soběstačnosti (trénink přesunů, mobility na lůžku, efektivní jízdy na vozíku a dalších
běžných denních činností dle zájmu a cíle klienta)
Spolupráce s instruktorem soběstačnosti
Výběr vhodných kompenzačních pomůcek
Poradenství ohledně správného sedu na vozíku
Trénink jemné motoriky
Trénink stability
Individuální plánování














Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
VŠ vzdělání v oboru ergoterapie.
Empatický a partnerský přístup k lidem se zdravotním postižením.
Dobré komunikační schopnosti, psychická odolnost.
Vlastní aktivita, kreativita, samostatnost ale i týmová spolupráce.
Vysoké nasazení a zájem o práci.
Spolehlivost a zodpovědnost.
Ochota se vzdělávat a rozšiřovat si obzory.
Fyzická zdatnost.
Trestní bezúhonnost.
Spolehlivost, slušné vystupování, flexibilita.
Vhodné i pro absolventy, praxe v oboru je však výhodou.
Základní uživatelská znalost práce s počítačem.










Co vám můžeme nabídnout
Smysluplnou, užitečnou a motivující práci.
Zajímavé pracovní i osobní zkušenosti.
Příjemné prostředí, podporu kolegů.
Inspirativní prostředí zavedené neziskovky, přátelský mladý tým.
Prostor pro vlastní nápady, spolupodílení se na rozvoji organizace.
Pravidelnou týmovou supervizi a vzdělávání v oboru.
Pružnou pracovní dobu.
Možnost práce na plný i zkrácený úvazek. Nástup možný ihned.





Informace o pozici:
Místo pracoviště:

Netroufalky 787/3, Brno - Bohunice

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek

Délka pracovního poměru:

Na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu:

Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti

Plat:

16000 - 22000 Kč/měsíc

Benefity:

Notebook, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti,
Zdravotní volno/sickday, Možnost občasné práce z domova, Firemní
akce, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat
hodiny, Účast na zahraničních konferencích, Individuální rozpočet
na osobnostní růst, Vyhrazený čas na inovace

Požadované vzdělání:

Vysokoškolské / univerzitní

Zadavatel:

Nezisková organizace

Pozice je vhodná pro absolventy.
Pozice vhodná pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.

Kontakt:
Zaměstnavatel:
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kontaktní osoba:
Tereza Škobránková
skobrankova@pcfenix.cz

