Psichologas

Nr.: DV-31-997639425
Darbo vietų sk.: 1

Kuršėnų vaikų globos namai, 190087696, www.kursenuvgn.siauliai.lm.lt
Darbo pobūdis: psichologinės pagalbos vaikams ir paaugliams,
patiriantiems psichologines krizes, emocinius, elgesio ir bendravimo
sunkumus; užsiėmimų grupėse vedimas; individualaus paauglių
priklausomybių nuo alkoholio ar narkotikų bei kitų problemų klausimais
konsultavimas; esant poreikiui lankytis konsultuojamų ir kitų socialines
paslaugas gaunančių asmenų; periodiškas darbo su vaiku ar paaugliu
(šeima) eigos, rezultatų, efektyvumo vertinimas; dalyvavimas atvejo
vadybos posėdžiuose; vaikams, paaugliams ir jų tėvams, darbuotojams
reikalingos informacijos ir žinių, ugdyti socialinius įgūdžius organizavimas;
bendradarbiavimas ir veikimas kartu su atvejo vadybininku ir socialiniu
darbuotoju, organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą vaikams,
paaugliams ir jų tėvams.
BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data:

2021-05-04

Galioja iki:

2021-05-31

Darbo stilius:

Savarankiškas darbas

REIKALAVIMAI
Išsilavinimas:

Aukštasis universitetinis

Profesija:

Psichologas

Patirtis:

nuo 1 metų

Studijų kryptis:

Psichologija

Profesinė kvalifikacija:

Psichologijos magistras

Sugebėjimai:

turi vairuotojo teises, darbo kompiuteriu
įgūdžiai, raštvedybos žinios

Papildomi sugebėjimai:

Turi turėti universitetinį psichologijos krypties magistro
kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą ir psichologo darbo su
vaikais ir (ar) šeimomis darbo patirtį.

Vairuotojo pažymėjimas:

B,

DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis:

1083.24 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių,
mokama 2 kartus per mėnesį

Kitos apmokėjimo sąlygos:

Dabo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į darbo stažą,
kvalifikacinę kategoriją

DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota

Įdarbinama:

nuo 2021-05-21, pradėti dirbti iš karto

Konkurso data:

2021-05-18

Konkursui reikalingi pateikti
dokumentai:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. Asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 3. Išsilavinimą
patvirtinančių dokumentų kopijas; 4. Gyvenimo
aprašymą (CV); 5. Pažymą apie darbo stažą.

DARBO LAIKAS
Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga:

08:00 - 17:00 val.

Trukmė:

8 val.

Per savaitę:

40 val.

Komentaras:

Yra galimybė dirbti nepilnu etatu.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės:

nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas:

Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, Pramonės g. 2

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo:

Feliksas Rudzinskas

Kontakto tipas:

Darbo

Telefonas:

370-41-508300

Faksas:

370-41-508300

El. paštas:

kursenuvgn@gmail.com

Pageidavimus pateikti:

El. paštu

Pageidavimo siuntimo adresas:

Lietuva

