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Stowarzyszenie poszukuje stażystów - dołącz
do zespołu
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Staż to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poznania specyfiki
pracy w danej branży. To także idealna okazja do nawiązania nowych kontaktów. Nie dziwi
więc fakt, że coraz więcej osób decyduje się na taką formę zatrudnienia.

Z początkiem roku w wielu urzędach i stowarzyszeniach rozpoczął się nabór na staże. Stażystów
poszukuje również Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ''Być Razem''. To doskonała okazja, żeby dołączyć
do grona pracowników i znaleźć się w doświadczonym zespole profesjonalistów - psychologów,
psychoterapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów.
Jeśli szukasz stażu ta informacja może Cię zainteresować ...
- Serdecznie zapraszamy osoby chętne do dołączenia do zespołu pracowników Stowarzyszenia i realizacji
stażu zawodowego – mówi Anna Wąsik kierownik Hostelu dla kobiet i dzieci "Przeciw Przemocy - Wyrównać
Szanse" i Domu Matki i Dziecka „Słonecznik" - Oferujemy możliwość pracy w doświadczonym zespole
profesjonalistów – psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów. Staż daje
możliwość praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu, realnego kontaktu z ludźmi
doświadczonymi różnego rodzaju kryzysami, sprawdzenia własnych możliwości i samorealizacji. Istnieje
możliwość dalszego zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Staż w Hostelu „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, Cieszyn, ul. Mała Łąka 17 a
Stanowisko – pracownik pierwszego kontaktu, pracownik socjalny
Wykształcenie – wyższe pedagogiczne
Zadania:
- pierwszy kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia: oﬁarami i świadkami przemocy domowej, rodzicami
samotnie wychowującymi dzieci, osobami ubogimi i bezdomnymi
- wspieranie mieszkańców Hostelu – kobiet i dzieci w bieżących trudnościach
- wsparcie kobiet w realizacji indywidualnego programu pobytu
- kontakt z lokalnymi instytucjami pomocowymi i specjalistami
- obsługa biura Hostelu
Wymagania:
- wysoka kultura osobista
- otwartość w relacjach z innymi ludźmi

- samodzielność
- umiejętność pracy w zespole
- obsługa pakietu Office na poziomie podstawowym, umiejętność korzystania z Internetu
Osoba do kontaktu – Anna Wąsik (tel. 33 851 29 29)

Staż w Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” Cieszyn, ul. Dworkowa 8
Stanowisko – pracownik pierwszego kontaktu, pedagog
Wykształcenie – wyższe pedagogiczne
Zadania:
- pierwszy kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia: kobietami samotnie wychowującymi dziećmi, osobami
ubogimi, bezdomnymi
- praca pedagogiczna z małymi dziećmi – mieszkańcami Domu (wspieranie rozwoju, zajęcia indywidualne i grupowe)
- wspieranie mieszkańców Domu – kobiet i dzieci w bieżących trudnościach
- kontakt z lokalnymi instytucjami pomocowymi i specjalistami
- obsługa biura Domu
Wymagania:
- wysoka kultura osobista
- otwartość w relacjach z innymi ludźmi
- umiejętność dobrego kontaktu z dziećmi
- kreatywność
- samodzielność
- umiejętność pracy w zespole
- obsługa pakietu Office na poziomie podstawowym, umiejętność korzystania z Internetu
- mile widziane zdolności artystyczne
Osoba do kontaktu – Anna Wąsik (tel. 33 858 02 82)

Staż w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt” Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3
Osoba do kontaktu – Elżbieta Kiedroń – Fałat (tel. 33 479 54 55)

