Białystok, 13.11.2018
OFERTA PRACY

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Antoniuk Fabryczny 34
zaprasza do składania ofert na stanowisko PSYCHOLOGA w ramach projektu „Zintegrowany system
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.

1. Szczegółowy opis stanowiska pracy: pełnienie funkcji PSYCHOLOGA w projekcie pn. „Zintegrowany
system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „projektem”.
Podstawowe zadania wykonywane na stanowisku:
o

Prowadzenie terapii Biofeedback

o

Udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego uczestnikom projektu

o

Nadzór merytoryczny nad ścieżką terapeutyczną uczestników projektu

o

Nadzór nad merytoryczną pracą trenerów - reagowanie na kwestie pojawiające się
w procesie pracy z uczestnikiem w taki sposób, aby proces terapeutyczny odbywał się
na wysokim poziomie merytorycznym

o

Udzielanie wskazówek i wsparcia dla współpracowników zgodnie z posiadaną wiedzą
psychologiczną

o

Dbanie o wysoką jakość merytoryczną i etykę pracy placówki

o

Prowadzenie dokumentacji prowadzonego wsparcia

o

Czynny udział w spotkaniach zespołu, zespołach interdyscyplinarnych oraz doraźnych
konsyliach

2. Niezbędne wymagania:


Wykształcenie wyższe - psychologia;

•

Uprawnienia do prowadzenia terapii Biofeedback lub gotowość do uzyskania
uprawnień we własnym zakresie w pierwszym miesiącu pracy;

•

Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
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3. Oczekiwane kompetencje:


Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;

•

Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikacja, empatia, zorientowanie
człowieka);

•

Systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków zawodowych;



Umiejętność pracy samodzielnej, w zespole i z drugim człowiekiem;



Umiejętność organizacji pracy.

4. Wymagane dokumenty:
a. CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów naboru,
b. kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych kwalifikacje,
c. kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi.

5. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
 Termin: do dnia 30.11.2018 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu do biura.
 Miejsce: dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail
marzdlainnych@gmail.com, w tytule: Psycholog lub dostarczyć osobiście/pocztą do biura
Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” - ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok. Decyduje
data wpływu dokumentów do biura.

6. Warunki świadczenia pracy:
 Forma umowy: umowa o pracę – 1 etat
 Miejsce świadczenia pracy: Białystok
 Wynagrodzenie w wysokości netto 2800-2900 zł
 Termin rozpoczęcia pracy: styczeń – luty 2019 r.

7. Proces rekrutacji
 I etap - Ocena formalna – wybór kandydatów spełniających formalne kryteria
 II etap - Test wiedzy i predyspozycji zawodowych
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 III etap – Rozmowy z wybranymi kandydatami

Oferenci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą
rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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