Koordinátor/ka dobrovolníků ve VFN | Úsek pro nelékařská
zdravotnická povolání
Datum exportu inzerátu: 07. 17. 2019

Úvazek: HPP – 0,5
Provoz: jednosměnný
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody
CO U NÁS BUDETE DĚLAT ?
Budete odpovědný/á za prvotní kontakt kandidátů na dobrovolnou činnost s naší nemocnicí, za výběrová řízení do
programu – přípravu náborových letáků, propagaci náboru, práci s motivačními dopisy a osobní pohovory s
potenciálními dobrovolníky, zajištění zkušební návštěvy kliniky, výběr vhodných uchazečů a jejich zařazení do programu
v rámci jednorázové / dlouhodobé činnosti.
Pořádat odborné školení dobrovolníků a pravidelné supervize dobrovolníků.
Uvádět dobrovolníky na oddělení a seznamovat je s pracovištěm.
Budete k dispozici pro konzultace a zajištění organizačních záležitostí pro dobrovolníky.
Budete k dispozici pro průběžnou komunikaci s kontaktními osobami jednotlivých klinik.
Ve spolupráci s kontaktními osobami budete monitorovat potenciální potřeby daného pracoviště.
Budete zodpovědný/á za podpis smluvní dokumentace s dobrovolníky a za vedení smluvní dokumentace a veškeré
administrativy spojené s programem.
Pravidelně podávat hodnocení garantovi programu z vedení nemocnice.
Ve spolupráci s garantem monitorovat potenciální možnosti programu napříč nemocnicí.
Zpracovávat průběžné a výroční zprávy.
Propagovat program a tvořit informační materiály.
Aktivně organizovat jednorázové aktivity na klinikách a osobně se na nich podílet.
Aktivně spolupracovat na využití potenciálu programu napříč nemocnicí.
Zajišťovat materiální vybavení pro aktivity.
Koordinovat spolupráci s dalšími spolupracujícími organizacemi.
Zajišťovat podporu spolupracujícím organizacím.
CO NA VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE PŘIDÁTE DO NAŠEHO TÝMU ?
Adaptace prostřednictvím zkušeného koordinátora.
Možnost koordinovat a rozvíjet program dobrovolných aktivit v jedné z největších fakultních nemocnic v ČR, který má
bezpečně nastavené základy a v němž, díky pestrosti činností, můžete plně rozvíjet své znalosti, zkušenosti a
dovednosti. Program, kterého si naši pacienti cení, protože jim přináší psychosociální podporu při jejich nelehké životní
situaci.
Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy
Možnost osobního i profesního růstu a podpora dalšího vzdělání
Stabilní platové ohodnocení
5 týdnů dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí
Možnost ubytování pro mimopražské
Příspěvek na stravování v jídelnách nebo stravenky
Atraktivní beneﬁtní program plný slev a ﬁnančních příspěvků. (viz. Beneﬁty)
Školka v areálu VFN a příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců
Zajímavé mimopracovní aktivity – jazykové kurzy, lekce sebeobrany, společné sportovní akce a další
KOHO HLEDÁME ?
Ukončil/a jste min. SŠ vzdělání, ale VŠ vzdělání je pro Vás výhodou – nejlépe v psycho-sociálně-zdravotní oblasti.
Můžete být i student VŠ, který při škole zvládne 0,5 úvazek
Máte komunikační a organizační dovednosti na vysoké úrovni, zkušenosti s vedením jednotlivců i týmu, povědomí o
náborovém procesu.
Znalost práce s PC (MS Excel; Word; Outlook), zkušenosti se psaním propagačních textů.
Orientace v legislativě a aktivní spolupráce na metodice programu ve spolupráci s MZ.
Časovou ﬂexibilitu – možnost přizpůsobit svůj čas potřebám programu.
Zkušenosti s dobrovolnictvím vítáme.
Zvládáte práci s PC (MS Excel; Word; Outlook), máte zkušenosti se psaním propagačních textů.
Aktivní přístup k práci a zodpovědnost Vám není cizí.
Jste schopný/á pracovat samostatně i v týmu.

Máte chuť učit se nové věci a jste ﬂexibilní.
Můžete nám doložit morální a občanskou bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).
DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI !
Zašlete nám svůj životopis společně s motivačním dopisem na Adela.Fararova@vfn.cz.

https://www.vfn.cz/kariera/volna-mista/koordinator-ka-dobrovolniku-ve-vfn/

