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ofeńa pracy w ośrodku lnterwencji Kryzysowej

na stanowisko: psycholog - interwent kryzysowy

Kierownik ośrodka Inten,vencji Kryzysowej w Siemianowicach S|ąskich poszukuje kandydatów na

stanowiska: psycholog - interutrent kryzysowy.

ZATRUDNIEN|E: umowa o pracę na 1 etat

ZAKRES oBoW|ĄZxÓw:

a) prowadzenie inten,vencji kryzysowej stanowiącejzespół interdyscyp|inarnych działań

podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,

b) doradztwo, poradnictwo oraz diagnoza prob|emu (bezpoŚrednie konsu|tacje ambu|atoryjne lub

telefoniczne, świadczone d|a mieszkańców Miasta, w uzasadnionych sytuacjach d|a osób spoza

Miasta),

c) prowadzenie pełnej dokumentacji, przygotowywanie sprawozdań,

d) aktywne dziatanie na rzecz promocji oŚrodka onz zaangażowanie w projekty rea|izowane przez

ośrodek,

e) prowadzenie zajęć, spotkań, warsztatów o charakterze profi|aktyczno - edukacyjnym na terenie

ośrodka i w instytucjach wspÓłpracujących,

0 współpraca na rzecz k|ientow ośrodka z pracownikami instytucji działających na terenie Miasta,

g) rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych wśród osób korzystających z pomocy ośrodka,

h) promowanie wśrÓd osób korzystających z pomocy ośrodka zdrowego sty|u zycia, kształtowanie

nawyków prozdrowotnych, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz organizowania sobie

wolnego czasu,

i) terapia indywidualna krótkoterminowa, w szczegó|nych przypadkach długoterminowa, terapia

grupowa osób korzystających z pomocy,

j) przyjmowanie k|ientów do hoste|u ośrodka oraz opiniowanie przyjętych wniosków,

k) diagnoza psycho|ogiczna osób korzystających z pomocy ce|em podniesienia efektywnoŚci

działań zespołu merytorycznego ośrod ka,

1) uczestnictwo W grupach roboczych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie,

WYKSZTAŁCENlE:

osoba do wykonywania zawodu psycho|oga powinna posiadać wykształcenie wyzsze na kierunku

psycho|ogia. Mi|e widziane szkolenie z zakresu intenłencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy



W rodzinie oraz doświadczenie zawodowe W pracy z rodzinami w kryzysie ze szczegó|nym

uwzględnieniem rodzin z problemem a|koho|owym.

PREDYS PoZYcJ E osoBowoŚclowe:
a) niezbędne: umiejętność kształtowania re|acji międzyludzkich, ana|itylzne podejŚcie do prob|emów,

u m i ejętn ość pod ej m ow ania dzia|ań i nterdyscypl i narnych ;

b) dodatkowe: umiejętnośÓ pracy w zespo|e, umiejętnoŚÓ nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,

umiejętność wspÓłpracy iwspółdziałania z innymi podmiotami, zdo|ność do rozwiązvwania prob|emów'

DOKUMENTY:

a) CV wrazz oświadczeniem o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do ce|ów

rekrutacji

b) list motywacyjny/podanie

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doŚwiadczenie zawodowe.

TERMIN t MIEJSOE SKŁADAN|A DOKUMENToW:

a) Dokumenty prosimy składać do 28.02.2021 r' w sekretariacie ośrodka |nteruvencji Kryzysowej

w Siemianowicach Ś|ąskich (poniedziałek 7.00 _ 17 'oo wtorek - czwartek 7.o0 - 15'0o, piątek w godz.

7.00 - 13.00 lub na adres mailowy: sekretariat@oik.siemianowice.pl, tel. 32 762 81 00, 32 762 81 44)

b) Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę.


