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Фондация „Здраве и социално развитие” (ХЕСЕД)
Социален работник в център за работа с деца
Име на свободната позиция

София, кв. „Факултета“
населено място

Платена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

Пълен работен ден (8 часа)
Продължителност на работното време

Работа на трудов договор
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация „Здраве и социално развитие” (или накратко, Хесед) е социална организация, която
изважда уязвими групи от порочния кръг на бедността и ги поставя на положителен път на
развитие.
През последните 16 години екипът на фондацията въвежда иновационен подход в усилията за
ефективно включване и развитие на младите хора от ромската общност. Основни приоритети в
работата са 1) ранното детско развитие 2) развитието на социални умения при младежи за
успешен старт на пазара на труда и 3) изграждането на родителски умения при семейства.
Хесед изпълнява програми и проекти в още две направления: здравни програми сред уязвими
групи и научно-изследователска работа в областта на промяната на поведението.
Екипът ни е мултидисциплинарен и мултиетнически и е съставен от над 40 специалисти
(психолози, социални работници, медици, сътрудници от ромската общност и др.).
През 2002г. Хесед създава първия в страната Здравно-социален център за развитие на
ромската общност. Центровете ни към момента са три: два в гр. София (кв. „Факултета” и кв.
„Филиповци“) и един в гр. Кюстендил (кв. „Изток“).
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Висше образование в областта на социалната работа;
Добро познаване на нормативната уредба и законодателство в сферата на социалната
работа;
Предходен опит в областта на социалната работа;
Мотивация за работа в ромска общност;
Умения за работа с компютър;
Умения за координиране на екип.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
-

Висше образование в областта на социалната работа;
Добро познаване на нормативната уредба и законодателство в сферата на социалната
работа;
Предходен опит в областта на социалната работа;
Мотивация за работа в ромска общност;
Умения за работа с компютър;
Умения за координиране на екип.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Възнаграждение от 620 до 800 BGN (Бруто);
Работа във високо професионален екип;
Разнообразна и динамична работа;
Коректно отношение.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Документи за кандидатстване: Актуална професионална автобиография, мотивационно писмо.
Документите се изпращат на имейл s.vassileva@hesed.bg (до Силвия Василева) в срок до
29.05.2015г. или се подават лично по време на форум „Кариера с кауза“.
Всички подадени кандидатури ще бъдат разгледани. Само одобрените кандидати по документи
ще бъдат поканени на индивидуално интервю.
Неодобрените кандидати на първи етап няма да бъдат уведомявани за резултатите от
документалния подбор.
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