Nezisková organizace, Rozum a Cit, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici:
Psycholog v oblasti náhradní rodinné péče
Rozum a Cit, z.s. dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče v České republice. Aktivity
organizace směřují k profesionální průběžné podpoře náhradních rodin, tak aby byly schopné flexibilně
reagovat na konkrétní individuální potřeby dětí, náhradních rodičů i celé rodiny.
Náplň
•
•
•
•
•
•

práce:
psychologické poradenství a psychoterapie
týmová spolupráce na psychologických vyšetřeních a vyšetřeních attachmentu
vzdělávání pěstounů
podílení se na psaní odborných příspěvků
reprezentace organizace v odborných záležitostech
intervize pro pracovníky služby Doprovázení, spolupráce s týmem Doprovázení

Požadujeme:
• VŠ vzdělání – jednooborová psychologie + alespoň započatý čtyřletý psychoterapeutický výcvik
• Výborná orientace v problematice náhradní rodinné péče
• praxe na pozici psychologa min. 2 roky
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny „B“
• odbornost, lidský a empatický přístup ke klientům a k týmu spolupracovníků
• zodpovědnost, pečlivost, systematičnost, odvahu
• schopnost zvládat stresové situace
• zdravotní způsobilost, morální bezúhonnost
Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr (0,5 úvazek)
• smysluplnou práci v zavedené neziskové organizaci s dobrým jménem
• 5 týdnů dovolené, odpovídající finanční ohodnocení
• zajímavé benefity - flexibilní pracovní dobu, home office, sick days
• možnost seberealizace, profesní růst, supervize, intervize
• místo výkonu práce: Říčany, popř. Praha + dle domluvy Benešov, nebo Kutná Hora
• nástup dohodou
Životopisy s motivačním dopisem zasílejte na adresu:pohovory@rozumacit.org
Kontakt: Ing. Jana Plachá, 604 236 532
Pokud budete shledán/a jako vhodný kandidát, budeme Vás do 2 týdnů od zaslání životopisu kontaktovat
s nabídkou termínu na osobní schůzku.
Zasláním svého životopisu, popř. odpovědí na inzerát souhlasíte, aby Vaše osobní údaje byly zpracovány
a uchovány v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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