
 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy informuje, że planuje 

zatrudnienie  psychologa - konsultanta do realizacji zadań w Klubie „Pod Daszkiem” 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu w godzinach pracy 

15.00-19.00. 

  

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa - konsultanta będzie 

należało : 

1. Wsparcie i poradnictwo psychologiczne na rzecz Klientów Klubu „ Pod Daszkiem” 

2. Diagnozowanie potrzeb i problemów Klientów Klubu. 

3. Współudział w prowadzeniu rozmów diagnostyczno- kwalifikacyjnych z nowo przyjętymi 

uczestnikami Klubu. 

4. Współudział w opracowywaniu programu zajęć dla uczestników Klubu, którego treść, metody i 

formy pracy muszą być dostosowane do możliwości uczestników i ich potrzeb 

5. Realizowanie, we współpracy z  innymi pracownikami  programu zajęć, w formie warsztatów, 

poradnictwa indywidualnego i wyjść poza Klub. 

6. Realizowanie w ramach programu zajęć  treningów  umiejętności społecznych w szczególności 

w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania prawidłowych relacji, współpracy w grupie, 

psychoedukacji, rozwijania zainteresowań, wspierania samodzielności i samopomocy. 

7. Prowadzenie rozmów terapeutycznych z rodzinami lub innymi bliskimi osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

8. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych zadań 

9. Angażowanie się w życie Klubu, w tym podejmowanie działań niezbędnych dla sprawnego i 

ciągłego funkcjonowania Klubu. 

 

Gotowość pracy od 02.01.2019 r. 

 

Wymagania konieczne; 

• obywatelstwo polskie 

• wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, preferowana psychologia kliniczna 

• co najmniej roczny staż pracy  na stanowisku psychologa, preferowane doświadczenie w 

zakresie poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz w  organizowaniu wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi udokumentowane np. świadectwem pracy, zaświadczeniami, 

opiniami 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych 

• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 

Wymagania pożądane: 

• certyfikat specjalisty terapii  środowiskowej lub terapeuty środowiskowego 

• certyfikat psychoterapeuty 

• łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych 

• odpowiedzialność 



• rzetelność 

• komunikatywność i otwartość 

• umiejętność pracy w Zespole. 

 

 

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie CV wraz z wpisaną klauzulą ze 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych i listem motywacyjnym.  

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. gen. J. Bema 91 pok. 13  

lub elektronicznie na adres sekretariat@ops-wola.waw.pl   

z tytułem: rekrutacja PSYCHOLOG - KONSULTANT  

w terminie do 14 grudnia 2018 r. 

 

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów. 

 

Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do zamieszczenia na CV): 

 

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, moich 

danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko PSYCHOLOG – 

KONSULTANT. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

............................................... 

(data i podpis kandydata do pracy)” 
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