Centrum pre deti a rodiny
Pri potoku č. 10
909 01 Skalica

________________________________________________________
Voľné pracovné miesto
Pracovná pozícia: psychológ

Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Skalica, Pri potoku 10
Termín nástupu do pracovného pomeru: ihneď
Platové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: odborná činnosť zameraná na prácu s dieťaťom a
jeho rodinou, aplikácia psychologických postupov
Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské II. stupňa v odbore psychológia
Osobnostné vlastnosti a schopnosti: pozitívny vzťah k deťom a mladým dospelým,
zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť, komunikatívnosť, vysoká
miera flexibility (schopnosť rýchleho prispôsobenia sa krízovým i novým situáciám a následne
ich riešenie), empatie, prosociálnosti, sociálneho cítenia, sebaovládanie, vnútorná stabilita,
trpezlivosť, kreativita, osobnostná a profesionálna zrelosť, aktívny prístup k práci,
sebavzdelávaniu.
Výhodou prax v príslušnom odbore
Jazykové znalosti: úradný jazyk
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
Pracovné podmienky: práca v jednozmennej prevádzke
Vodičské oprávnenie: skupina B

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Adresa zariadenia:

Mgr. et Mgr. Beata Holotová
034/24 33 022
riaditel.skalica@ded.gov.sk
Centrum pre deti a rodiny Skalica,
Pri potoku 10, 909 01 Skalica

Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
c) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti zasielajte na adresu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Vybraní

uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte prosím
vo svojej žiadosti.

