Cơ hội việc làm
TẠI TRUNG TÂM BLACKBURN

Trung tâm Blackburn thuộc tổ chức Central City Concern (CCC) sẽ giúp những cư dân dễ bị tổn
thương tiếp cận với các dịch vụ nhà ở, việc làm và dịch vụ y tế, đồng thời cung cấp cho họ sự hỗ
trợ cần thiết để xây dựng và ổn định lại cuộc sống.
Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện chất lượng cuộc sống của các thành viên cộng đồng vô gia cư
và có thu nhập rất thấp ở Portland, và giảm sử dụng hệ thống chống khủng hoảng bằng cách
cung cấp các dịch vụ toàn diện, sáng tạo tập trung vào sức khỏe toàn diện của họ. Chúng tôi
sẽ làm điều này bằng cách tạo một mô hình tích hợp tại một cơ sở duy nhất, nơi có các đội ngũ
chuyên viên đa ngành tập trung phục vụ cho cư dân thuộc nhiều nhóm khác nhau.
Nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi sẽ thúc đẩy công việc này để có thể:
• chú trọng vào con người
• có đầy đủ thông tin về tình trạng chấn thương
• tích hợp và phối hợp với các đối tác cộng đồng
• tập trung vào sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, và
• bền vững cho thành công lâu dài.
CCC đã được biết đến vì phần lớn công việc này và bây giờ chúng tôi chuyển sang mô hình hoạt
động chưa từng được áp dụng bao giờ (bao gồm các thay đổi chính như tiếp nhận tập trung và
các đội ngũ chăm sóc tích hợp) trong một cộng đồng đa dạng hơn và nhiều đối tác cộng đồng
tiềm năng mới. Khoảng 40 phần trăm dân số ở miền Đông Portland là người da màu. Chúng tôi
sẽ là một sự phản ánh chân thực của cộng đồng và thiết kế các dịch vụ và đội ngũ của chúng tôi
để đạt được một nơi đáp ứng văn hóa cho khách hàng của chúng tôi.
Đây là một cơ hội thú vị cho tất cả các chuyên gia dịch vụ trực tiếp trở thành một phần của một
cái gì đó sáng tạo và có tác động cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ thuê cả các chuyên gia được cấp
phép và không được cấp phép trong các lĩnh vực dưới đây để làm việc trong môi trường nhóm
hợp tác cao:
• Quản lý tài sản
• Nhà ở hỗ trợ
• Hỗ trợ đồng đẳng
• Các dịch vụ tìm việc làm
• Chăm sóc cơ bản
• Dịch vụ Rối loạn Sử dụng Các Chất
• Sức khỏe Tâm thần
• Tiếp cận cộng đồng
• Nhà thuốc
• Chăm sóc phục hồi
• Chăm sóc giảm nhẹ
Tìm hiểu thêm về cách làm việc với Central City Concern tại www.centralcityconcern.org/jobs.

/cccportland

@cccportland

@cccportland

/centralcityconcern

centralcityconcern.org/newsletter

232 NW Sixth Avenue Portland, OR 97209 | 503-294-1681 main | 503-294-4321 fax | www.centralcityconcern.org

