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hledá

Vedoucího letního tábora
Na připravovaný tábor pro děti ze znevýhodněných rodin hledáme vedoucího s vlastním
týmem pěti praktikantů (instruktorů, skupinových vedoucích). Tábor se bude konat
v rekreačním středisku DRAK – Křižanov, obec Křižanov 594 51 v termínu od soboty do soboty
11. 8. -18. 8. 2018.

Sjednaný druh práce: Vedoucí letního tábora
Náplň práce:
 Sestavení vlastního týmu spolehlivých pěti praktikantů, který bude vedoucí sám řídit
 Vytvoření programu, táborových her a výletů v okolí pro 24 dětí
 Plná zodpovědnost za děti
 Stanovení věkové hranice přihlášených dětí
 Sepsání závěrečné zprávy
Požadavky:
Věk min. 18 let, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, psychická odolnost, kladný vztah k
dětem, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, týmový duch, příjemné vystupování,
přirozená autorita, velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost aktivně
naslouchat, empatii, kreativitu a zkušenosti s prací s dětmi (zejm. se sociálním
znevýhodněním)
Rozvrh práce:

červen, červenec 2018 – příprava, schůzky týmu
srpen 2018 – realizace
září 2018 – sepsání závěrečné zprávy o průběhu tábora

Platové podmínky:
Formou uzavřené dohody o provedení práce od června do srpna (září).
Vedoucí: příprava + realizace + ZZ = 21.000 Kč před zdaněním
Praktikant: příprava + realizace = 18.000 Kč před zdaněním
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Zajištěno je ubytování, strava 6x denně, doprava do místa konání, zdravotník a nákup
materiálu.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj strukturovaný životopis1 spolu
s návrhem táborového programu do 23. 4. 2018.
Dokumenty zasílejte na e-mailovou adresu veronika.havlickova@praha14.cz
Z výběrového řízení budou vyřazeny všechny životopisy, které dorazí bez návrhu či představy
o průběhu tábora, který je nutný poslat v příloze jako samostatný soubor.
Průběh výběrového řízení
1. kolo – zpracování a hodnocení strukturovaných životopisů a návrhů,
2. kolo – osobní pohovor s vybranými uchazeči v 1. kole.

Bližší informace poskytne:
Bc. Veronika Havlíčková
manažer rizikového chování
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociální pomoci a prevence
Úřad městské části Praha 14
Tel: 281005450 | veronika.havlickova@praha14.cz | www.praha14.cz
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Zasláním Vašeho životopisu dáváte Městské části Praha 14 – Úřadu městské části souhlas ke zpracování Vašich
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Poskytnutí
těchto osobních údajů je dobrovolné a Váš souhlas lze kdykoliv písemnou formou odvolat. Poskytnuté osobní
údaje budou zpracovány pouze pro účely obsazení daného volného pracovního místa. Po splnění účelu
zpracování osobních údajů, tj. po obsazení/neobsazení volného pracovního místa, budou poskytnuté materiály
obsahující osobní údaje neúspěšných zájemců/zájemkyň zlikvidovány.

