Alžbetka, nezisková organizácia, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Výberové konanie na obsadenie miesta detského psychológa
Riaditeľ neziskovej organizácie Alžbetka, n.o., Školská 4, 05201 Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ustanovenia §5 zákona
NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE č.1a/2018
na obsadenie pracovnej pozície - detský psychológ – pracovný pomer v rámci
Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

Termín VK: 30.05.2018 - Alžbetka, n.o.- Krízové stredisko, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Podmienky pre záujemcov o účasť na výberovom konaní:
- ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore psychológia, / príp. úspešné ukončenie daného štúdia v šk. roku
2017/18;
- prax sa nevyžaduje / pozícia vhodná aj pre absolventov;
- výhoda práce s PC;
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu detský psychológ, zamestnanec pri výkone
práce vo verejnom záujme:
a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného
predpisu, / študenti 5. ročníka – doklad o ukončení vzdelania doložia neskôr,
c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na
inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Žiadosť v zalepenej obálke s označením „VK 1a/2018- psychológ“ zasielajte najneskôr do 25.05.2018
na adresu Alžbetka, n.o. – Krízové stredisko, Školská 4, 05201 Spišská Nová Ves.

Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Alžbetka, n.o. – Krízové stredisko, Školská 4, 05201 Spišská Nová Ves
Náplň práce:
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie neodkladného, alebo výchovného
opatrenia v KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom
práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
a) vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny,
b) aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom
prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom
neodkladného resp. výchovného opatrenia,
c) aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie
dieťaťa,
d) poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,
e) realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
f) participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,
g) spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR,
h) spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPODaSK pri riešení
sociálnej situácii dieťaťa.
Druh PP: Hlavný - projektový zamestnanec v rámci NP DEI
Platové podmienky: plat rozpočtovaný v rámci projektu NP DEI
Termín nástupu do práce: jún 2018 – podľa dohody
Termín ukončenia : 31.07.2019
Kontaktné údaje: Mgr. Darina Haburajová, štatutárny zástupca
E-mail: alzbetka.snv@gmail.com
V Spišskej Novej Vsi 05.04.2018

Mgr. Darina Haburajová
štatutárny zástupca

