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kierownik r

stanowisko:

Siemianowice Śląskie, dnia 20,12,2021 r

Ofeńa pracy w Ośrodku tnterwencji Kryzysowej
na stanowisko: psycho]og - interwent kryzysowy

OŚrodka lntenłencji KryzYsowej w Siemianowicach Sląskich poszukuje kandydata na
* interulrent

ZATRUDNIENIE: umowa o pracę na 1 etat

ZAKRES OBOWIĄZKOW:

a) Prowadzenie inten,vencji kryzysowej stanowiącejzespół interdyscyplinarnych działań
podejmowanych na rzeczosób i rodzin będących w stanie kryzysu,

b) doradztwo, Poradnictwo oraz diagnoza problemu (bezpośrednie konsultacje ambulatoryjne lub
telefoniczne, Świadczone dla mieszkańców Miasta, w uzasadnionych sytuacjach dla osób spoza
Miasta),

c) prowadzenie pełnej dokumentacji, przygotowywanie sprawozdań,
d) aktYwne działanie na rzecz Promocji ośrodka oraz zaangazowanie w projekty realizowan e przez

Ośrodek,

e) Prowadzenie zajęc, sPotkań, warsztatów o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym na terenie
Ośrodka i w instytucjach współpracujących,

ł wsPÓłPraca na rzecz klientów oŚrodka z pracownikami instytucji działających na terenie Miastag) rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych wśród osób korzystających z pomocy ośrodka,
h) Promowanie wŚród osób korzYstających z pomocy ośrodka zdrowego stylu zycia, kształtowanie

nawYków ProzdrowotnYch, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz organizowania sobie
wolnego czasu,

0 teraPia indYwidualna krótkoterminowa, w szczególnych przypadkach długoterminowa, terapia
grupowa osób korzystających z pomocy,

j) PrzYjmowanie klientów do hostelu ośrodka oraz opiniowanie przyjętych wniosków,
k) diagnoza PsYchologiczna osób korzystając ych z pomocy celem podniesienia efektywności

działań zespołu merytorycznego Ośrodka,
1) uczestnictwo W gruPach roboczych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie,

WYKSZTAŁCENlE

osoba do wykonywania zawodu psychologa powinna posiadać wykształcenie wyższe na kierunku
PsYchologia, Mile widziane szkolenie zzakresu intenłencji kryzysowej orazprzeciwdziałania przemocy



l

W rodzinie oraz doŚwiadczenie zawodowe w pracy z rodzińami w kryzysie ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym.

PREDYSPoZYCJ E osoBowoŚclowe :' a) niezbędne: umiejętnoŚĆ kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów,
u m i ej ętn ość podej m ow ania działań i nterdyscyp l i na rnych ;

b) dodatkowe: umiejętnoŚĆ PracY w zespole, umiejętnoś c nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
umiejętnoŚĆ wsPÓłPracY iwspółdziałaniaz innymi podmiotami, zdolność do rozutiązywania problemów.

DOKUMENTY:

a) CV wrazzoŚwiadczeniem o wyrazeniu zgody na przetwa rzaniedanych osobowych do celów
rekrutacji

b) list motywacyjny/podanie

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształce nie orazdoświadczenie zawodowe

TERMIN l MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTOW:

a) Dokumenty prosimy składać do 05.01 .2022 r. w sekretariacie ośrodka l ntenłencji Kryzysowej
w Siemianowicach Sląskich (poniedziałek 7.00 _ 17.oo wtorek _ czwartek 7.00 _ 15.00, piątek w godz
7,00 - 13.00 lub na adres mailowy: se ik.siemianowice, tel. 32 762 81 00,32762 81 44)

b) Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę

K]ERoWNlK


