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Stanowisko: Psycholog
Miejsce pracy: Wągrowiec
Region: Wielkopolska

MW Consulting poszukuje psychologa do realizacji działań w ramach pilotażowego
współfinansowanego ze środków UE [więcej informacji na stronie www.mw-consulting.com.pl].

projektu

Wymagania:
• wykształcenie wyższe na kierunku psychologia (5-letnie jednolite studia magisterskie)
• minimum 5 letnie doświadczenie w doradztwie lub konsultacjach psychologicznych, w tym co
najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
• bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office, w szczególności programów Word i Excel
• ponadprzeciętne zdolności interpersonalne (łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z
innymi, komunikatywność)
• dobra organizacja pracy oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań; umiejętność
podejmowania decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu
Obowiązki:
• szczególnie będzie trzeba się skupić na poprawie stanu funkcjonalnego uczestnika w wymiarze
psychologiczno-społecznym jako warunku wejścia lub powrotu na rynek pracy; utrzymanie/wzrost
motywacji do podjęcia pracy oraz do podejmowania aktywności w różnych obszarach własnego życia
poprzez poprawę adaptacji społecznej, umiejętności pracy zespołowej, trening zarządzania sytuacjami
konfliktowymi, wykorzystanie narzędzi komunikacji społecznej; akceptacja własnego stanu
funkcjonalnego i podjęcie zatrudnienia; poczucie własnej wartości oraz realizacja zredefiniowanych
celów życiowych
• udział w ocenie kompetencji zawodowych zgodnie z ICF
• udział w opracowywaniu, realizacji i aktualizacji Indywidualnego Planu Rozwoju
• udział w spotkaniach zespołu projektowego oraz współudział we współpracy z pozostałymi członkami
kadry (pośrednik pracy, doradca zawodowy itp.)
• prowadzenie działań skierowanych do uczestnika o charakterze indywidualnym (wsparcie,
motywowanie, pomoc psychologiczna z elementami terapii krótkoterminowej), jak i grupowym
(psychoedukacja, treningi/warsztaty)
• prowadzenie działań skierowanych do środowisk (m.in. rodzin uczestników) poprzez szkolenia /
warsztaty / spotkania indywidualne
• realizacja procesu rehabilitacji kompleksowej w module psychospołecznym poprzez różne formy
terapii do których należą: treningi poznawcze, praca nad motywacją, praca nad rozwijaniem zasobów,
proaktywne radzenie sobie ze stresem, trening autogenny Schultza, progresywna relaksacja
Jacobsona, praca z ciałem, radzenie sobie z bólem, terapia zaburzeń mowy, psychoterapia
krótkoterminowa, praca o charakterze poznawczo-behawioralnym
• angażowanie uczestnika w szereg działań integrujących społecznie
• prowadzenie dokumentacji osobowej uczestnika wg określonych wymagań
• bieżące reagowanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników projektu
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Oferujemy:
• umowę o pracę (początek pracy wrzesień 2019)
• wynagrodzenie godzinowe w przedziale od 18,00 netto do 40,00 netto
• pracę w miłej atmosferze
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:
• CV wraz z opisem doświadczenia, z którego wynikać będzie minimum 5 letnie doświadczenie w
doradztwie lub konsultacjach psychologicznych, w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z
osobami z niepełnosprawnością

•

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (aktualny oraz przyszłe procesy rekrutacyjne)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych - przedsiębiorcę Michała Wasylko prowadzącego
działalność gospodarczą MW CONSULTING MICHAŁ WASYLKO z siedzibą w Szczecinie, przy placu Stefana
Batorego nr 3 lok. 209, 70-207 Szczecin (MW Consulting) moich danych osobowych w zakresie nieobjętym
wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście
motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również
danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych
procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez MW Consulting w okresie 2 lat od momentu przesłania
dokumentów aplikacyjnych.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem
świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach
rekrutacyjnych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na kontakt z moją osobą na wskazany w dokumentach aplikacyjnych numer telefonu
lub adres poczty elektronicznej.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla
kandydatów w procesie rekrutacyjnym dostępną na stronie internetowej Administratora www.mwconsulting.com.pl

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF do dnia 08.07.2019 r.
na adres: sekretariat@mw-consulting.com.pl
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

