
Komunitný pracovník/pracovníčka

Miesto práce: Štefánikova 47 81104 Bratislava

Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok, trvalý pracovný pomer

Termín nástupu: 1.7.2022

Mzdové podmienky: 600 eur brutto

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Poď naplniť našu víziu o tom, ako by mali vyzerať služby pomoci pre ľudí s
poruchami príjmu potravy a staň sa súčasťou multidisciplinárneho tímu odborníčok
ako komunitný pracovník/pracovníčka. Pozícia pozostáva z polovičného úväzku a
vyžaduje si fyzickú prítomnosť každý pracovný deň v poobedných hodinách (14:00 -
18:00) v priestoroch Centra Chuť žiť.

Komunita bude pozostávať z rôznych aktivít (podporné skupiny, workshopy,
spoločné stolovanie, arteterapia, pohybovo-tanečná terapia, podpora rozvoja
záujmov klientov…), ktoré bude komunitný pracovník/pracovníčka facilitovať alebo
organizovať. Hľadáme uchádzačov/uchádzačky s veľkou mierou samostatnosti,
kreativity a s chuťou pracovať s ľuďmi.

Náplň práce:

✓ Zabezpečovanie komunitných poobedí v priestoroch Centra Chuť žiť

✓ Tvorba programu, príprava a realizácia aktivít v komunite (workshopy, podporné
skupiny, spoločné stolovanie, podpora záujmových aktivít, filmové poobedia…)

✓ poskytovanie poradenstva

✓ účasť na poradách, intervíziách a supervíziách



✓ komunikácia s členmi tímu z rôznych profesií

✓ organizovanie besied/workshopov, pozývanie externých lektorov

Zamestnanecké výhody, benefity

✓ príjemný kolektív

✓ osobnostný rast a kontinuálne vzdelávanie

✓ inovatívne prístupy ku klientom aj k problematike porúch príjmu potravy

✓ multidisciplinarita, ktorá prináša vzájomnú podporu odborníkov z rôznych profesií
(na žiadny problém človek nikdy nie je sám)

✓ zmysluplnosť a spätná väzba od klientov a prijímateľov služieb

✓ pravidelné vzdelávanie v odbore

✓ pravidelné intervízie a supervízie

✓ sloboda v práci

✓ neobmedzený prístup kávy a čaju

✓ teambuildingy a výnimočná tímová kultúra

Informácie o výberovom konaní

Ak vás ponuka zaujala, pošlite nám, prosím, životopis a motivačný list na e-mail
kontakt@chutzit.sk do 15.5.2022 (vrátane). Vopred ďakujeme za záujem :-)

Požiadavky na zamestnanca:

✓ Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

✓ Vzdelanie v odbore: psychológia

✓ Jazykové znalosti:  Slovenský jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Stredne
pokročilý (B2)



✓ Prax na pozícii: 1 rok, pozícia vhodná aj pre absolventa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

✓ ukončené štúdium jednoodborovej psychológie s titulom Mgr.

✓ pozícia vhodná pre absolventa/absolventku, preferujeme však
uchádzačku/uchádzača s aspoň 1-ročnou praxou práce s klientmi

✓ cit pre prácu s ľuďmi

✓ dobrý time management

✓ kreativita, schopnosť vymýšľať a vytvárať aktivity/workshopy/témy na prácu so
skupinou

✓ samostatnosť, zodpovednosť

✓ schopnosť pracovať v tíme

✓ dobré mäkké a komunikačné zručnosti

✓ orientácia v témach porúch príjmu potravy

✓ možnosť dochádzať do priestorov Centra Chuť žiť v Bratislave na dennej báze

✓ láskavé srdce zapálené pre neziskový sektor :-)


