
 

 

 

  

 

 

 SeneCura Vojnik 

Socialni delavec - 

PRIPRAVNIK (m/ž/x) 

 

 

Prijavo s potrebnimi dokazili   

pošljite na naslov: 

kadri.vojnik@senecura.si 

Najkasneje do 05.12.2022 

 

Socialni delavec  

– PRIPRAVNIK (M/Ž/X) 
 

 Širimo naš tim, pridruži se nam kot 
pripravnik. Nudimo:  

• Zaposlitev za čas opravljanja 

pripravništva – 6 mesecev  

• Varno, stabilno in dinamično delovno okolje  

• Možnosti za kasnejši osebni in karierni 

razvoj, tudi znotraj naše mednarodne 

skupine SeneCura/ ORPEA 

• Zaposlitev v enem izmed vodilnih podjetij 

na področju varstva starejših, kot del 

mednarodne skupine SeneCura/ORPEA 

• Ugodnosti, ki so prijazne do vašega 

zasebnega življenja: družini prijazno 

podjetje, športne in družabne aktivnosti, 

skrb za zdravje na delovnem mestu 

 

 

Opis delovnih nalog 

Usposabljanje za samostojno delo za poklic 

socialnega delavca pod strokovnim vodstvom 

mentorja: 
• Ugotavljanje potreb in socialnega stanja 

prosilcev za sprejem v dom, razgovori z 

njimi in njihovimi svojci/pooblaščenci, 

nudenje možnosti ogleda doma, priprava oseb 

na sprejem v dom in pomoč stanovalcem pri 

vključevanju v domsko življenje 

• Izvajanje aktivnosti prve socialne pomoči 

• Sodelovanje v strokovnem timu v okviru 

socialnovarstvene oskrbe in komisiji za 

sprejem, premestitve in odpust  

• Priprava dogovorov za sprejem v dom in 

dodatkov k dogovoru, odločb o sprejemu, 

premestitvi in odpustu iz doma 

• Nadzor nad pravočasno pripravo 

individualnega načrta, izvajanjem načrta in 

pripravo evalvacij 

• Sodelovanje z domskimi strokovnimi službami 

in povezovanje z zunanjimi institucijami 

• Individualna/multidisciplinarna obravnava 

zahtevnejših stisk in težav stanovalcev, 

svojcev ter reševanje konfliktov med 

stanovalci 

• Urejanje socialno -varstvenih in 

zdravstvenih pravic stanovalcem 

 

V kolikor imate 6. stopnjo izobrazbe skladne z 69. 
členom Zakona o socialnem varstvu, ste odgovorni 

in imate veselje do dela s starejšimi ljudmi, ste 

komunikativni, prijazni in pozitivno naravnani 

ter se lahko poistovetite z našim sloganom »Blizu 

ljudem. Blizu meni.«, bomo veseli vaše prijave. 

Vsa morebitna dodatna vprašanja lahko naslovite 

na: kadri.vojnik@senecura.si oziroma pokličete na 

telefonsko številko: +386 (0)3 780 42 18.   
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