О Б Я В Я В А:
Подбор на психолог в “Център за обществена подкрепа”
град Полски Тръмбеш
1 Описание на длъжността
Извършва психологическо консултиране на деца в риск и техните
семейства;
Оказва индивидуална и групова психологическа помощ, провежда
консултации, групови сесии, кризини интервенции;
Разработва с екипа на Центъра за обществена подкрепа специализираните
оценки и индивидуалните планове за работа с целевата група;
Участва в разработването на груповите планове за работа, тяхната
реализация и актуализация и в индивидуалните и групови консултации с потребителите и
семействата;
Участва в мобилните екипи при необходимост;
Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко лице и
родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуалнен план за
психологическото развитие на потребителя;
Води и поддържа необходимата документация и отчетност съгласно
нормативната уредба;
Изпълнява и други възложени задачи.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността
Образование: висше. Магистърска или бакалавърска степен по психология
Професионален опит – минимум една година.Опит за работа с деца е предимство.
3. Допълнителни умения
Способност за лесна адаптация, висока психическа устойчивост на
напрежение, както и мотивация за решаване на трудни проблеми. Психологът трябва да
умее да работи с клиентите на ЦОП, като уважава индивидуалните различия на всеки:
произход, раса, възраст, религия и други.

Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни
умения и умения за работа в екип, компютърна грамотност, мотивация за професионално
развитие и позитивна нагласа за работа с уязвимите групи.
4. Необходими документи:







Заявление до Кмета на Община Полски Тръмбеш за участие в подбор- по образец;
Автобиография -Europass формат ;
Мотивационно писмо;
Документ за завършено образование- копие;
Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по
преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
Документи, доказващи придобит трудов стаж;

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ И МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО СЕ
ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ОДОБРЕНИЕ.
Място на работа: Център
ул.”Търговска” № 41;

за

обществена

подкрепа

град

Полски

Тръмбеш,

Размерът на основната заплата
за длъжността е 480 лв. и допълнителни
възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните
актове по неговото прилагане.
Длъжността се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.
Начин на провеждане: По документи и интервю;
Одобрените
кандидати
по
документи,
ще
телефона/електронната поща и поканени за интервю;

бъдат

уведомени

по

Документите се подават в Община Полски Тръмбеш до 05. 11. 2016 г.

Провеждане на интервюто с одобрените кандидати ще се проведе след 05 ноември
2016 г. в Община Полски Тръмбеш

