
Psychológ/psychologička

Miesto: na diaľku, stredné a východné Slovensko

Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok, polovičný úväzok, živnosť

Termín nástupu: 1.7.2022

Mzdové podmienky: dohodou, podľa výšky úväzku a skúseností, od 700 eur (na faktúru pri
20h/týždenne)

Popis pozície:

Máme veľkú túžbu byť tu pre ľudí zo stredného a východného Slovenska nielen online, ale aj
naživo. Poď do toho s nami a spoločne naplníme našu víziu o tom, ako by mali vyzerať
služby pomoci pre ľudí s poruchami príjmu potravy.

Hľadáme láskavého, empatického človeka s chuťou vzdelávať sa, ktorý ku klientom
pristupuje s rešpektom, vníma ich schopnosti uzdraviť sa a oplýva veľkou osobnou
zodpovednosťou. Náš nový kolega či kolegyňa by mala mať aspoň 3-ročnú prax a ukončený
alebo prebiehajúci terapeutický výcvik. Prihliadať budeme na osobnosť a prijímajúci prístup v
súlade s hodnotami našej organizácie. Prax s klientmi s poruchami príjmu potravy je
výhodou, ale nie nevyhnutnosťou.

Nakoľko chceme našim klientom poskytnúť benefit osobnej spolupráce, hľadáme človeka,
ktorý buď disponuje vlastnými priestormi alebo má možnosť do nových priestorov dochádzať
(t.j. vie sa dostaviť na konkrétne miesto/pracovisko, aj keď ním v súčasnosti nedisponuje).

Náplň práce:

✓ poradenská a terapeutická práca s klientmi
✓ práca s rodinou
✓ multidisciplinárne stretnutia s klientmi
✓ účasť na poradách, intervíziách a supervíziách
✓ základná administratíva a reporting (priamo sa týkajúci pozície)
✓ účasť na vzdelávaniach

Zamestnanecké výhody, benefity:

✓ príjemný kolektív
✓ osobnostný rast a kontinuálne vzdelávanie
✓ inovatívne prístupy ku klientom aj k problematike porúch príjmu potravy
✓ multidisciplinarita, ktorá prináša vzájomnú podporu odborníkov z rôznych profesií (na
žiadny problém človek nikdy nie je sám)
✓ zmysluplnosť a spätná väzba od klientov a prijímateľov služieb
✓ sloboda v práci



✓ flexibilná pracovná doba
✓ teambuildingy
✓ výnimočná tímová kultúra

Informácie o výberovom konaní

Ak vás ponuka zaujala, pošlite nám, prosím, životopis a motivačný list na e-mail
kontakt@chutzit.sk do 23.6.2022 (vrátane). Vopred ďakujeme za záujem :-)

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
psychológia

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Prax na pozícii/v oblasti
min. 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

✓ ukončené štúdium jednoodborovej psychológie s titulom Mgr.

✓ aktívne pôsobenie v psychoterapeutickom výcviku alebo ukončený psychoterapeutický
výcvik

✓ prax s klientmi minimálne 3 roky

✓ dobrý time management

✓ cit pre ústny a písaný prejav

✓ láskavý, prijímajúci a empatický prístup

✓ schopnosť pracovať v tíme

✓ dobré mäkké a komunikačné zručnosti

✓ orientácia v témach porúch príjmu potravy

✓ možnosť pravidelne dochádzať do priestorov Centra Chuť žiť v Bratislave

✓ láskavé srdce zapálené pre neziskový sektor :-)


