Centrum sociálních služeb obsazuje pozici
Psycholog/psychoterapeut pro práci s dětmi v intervenčním centru
Intervenční centrum poskytuje komplexní služby osobám ohroženým domácím násilím, včetně
psychologické pomoci. Věříme, že každý člověk má právo na život bez násilí a pracujeme na tom, aby
ti, do jejichž života násilí zasáhlo, získali potřebnou pomoc a podporu. Aktuálně rozšiřujeme náš tým o
psycholožku/loga nebo psychoterapeutku/ta pro práci s dětmi. Hledáme člověka, který se nebojí práce
s náročnými tématy, má citlivý, empatický přístup a psychickou odolnost.
Co můžete očekávat:
Práci, která má smysl. Budete provázet děti na cestě k životu bez násilí. Nové kolegyni/kolegovi jsme
připravení nabídnout flexibilitu pracovní doby a finanční podporu Vašeho dalšího vzdělávání (výcvik).
Náplní práce psychologa/psychoterapeuta je:
· samostatná terapeutická a poradenská práce s osobami ohroženými domácím násilím (individuální a
příp. skupinová terapie);
· podílení se na dalším rozvoji služeb a programů, zejména na rozvoji terapeutické práce s dětmi
ohroženými domácím násilím;
· komunikace se spolupracujícími organizacemi;
· lektorská činnost, komunikace s laickou i odbornou veřejností, týmová spolupráce;
· základní sociální poradenství;
Co musíte splňovat:
· vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, nebo vysokoškolské vzdělání v jiném příbuzném
humanitním oboru;
· psychoterapeutický výcvik – alespoň započatý
Co dále uvítáme:
· praxi v oboru a znalost problematiky domácího násilí;
Co nabízíme:
· podporu multidisciplinárního týmu;
· supervizi;
· zajímavé finanční ohodnocení;
· příspěvek na vzdělávání dle individuální dohody;
· 5 týdnů dovolené, stravenky, sick days;
Pracovní podmínky:
Úvazek: 0,7 úvazek, smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
Místo pracoviště: Praha 3 - Žižkov
Nástup: dohodou
Své žádosti s motivačním listem a životopisem zasílejte do 30. 11. 2021 na
dana.kollarova@csspraha.cz. Uchazeči, kteří nesplní dané požadavky, nebudou zařazeni do
výběrového řízení. CSSP si vyhrazuje možnost nepřijmout na danou pracovní pozici žádného z
uchazečů. Zasláním svých osobních materiálů uchazeči souhlasí s uchováním těchto materiálů po
dobu výběrového řízení.

