Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
serdecznie zaprasza do współpracy osoby na stanowisko:

Trener usamodzielnienia
w Hostelu prowadzonym w Centrum Zdrowia Psychicznego dla
Dzieci i Młodzieży w ramach okresowej opieki całodobowej dla
DiM

w projekcie
"Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla
dzieci i młodzieży Warszawa-Wola"
Miejsce pracy: Warszawa
Od kandydatów do pracy wymagamy:
 wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne
 co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi
 komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,


dużych zdolności organizacyjnych

Rekomendowane szkolenia i kursy (będące dodatkowym atutem kandydata) z zakresu:
 tematycznie związane z leczeniem zaburzeń oraz zaburzeń odżywiania
 diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna dzieci i młodzieży
 prowadzenie dokumentacji medycznej
Osobom, które dołączą do naszego zespołu, oferujemy:
 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu


zdobywanie nowych doświadczeń w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,



udział w spotkaniach klinicznych, superwizjach zespołu oraz seminariach naukowych

Realizacja zadań: wsparcie, poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez procesy diagnozowania,
profilaktyki i terapii, nakierowane na umożliwienie samodzielnego rozwiązania problemu lub wskazanie
konkretnego rozwiązania i wytycznych do jego zrealizowania.
Zakres obowiązków:
a) świadczenie wsparcia psychologicznego mieszkańcom w formie diagnozy i poradnictwa
z elementami terapii,
b) prowadzenie grupy wsparcia mieszkańców,
c) wsparcie członków środowiska rodzinnego mieszkańców,
d) prowadzenie terapii i mediacji rodzinnych,
e) udział w planowaniu, opracowywaniu, weryfikacji i ewaluacji Indywidualnego Planu Zdrowienia,
f) udział w spotkaniach ewaluacyjnych wynikających z realizacji IPZ z udziałem DiM
i przedstawicielami ich najbliższego środowiska,
g) ocena przebiegu i dynamiki rozwoju w oparciu o wywiad, analizę dokumentacji, wyniki
przeprowadzonych badań,
h) organizowanie interdyscyplinarnych spotkań przy rozwiązywaniu szczególnie
problematycznych sytuacji życiowych mieszkańców,
i) planowanie bieżącej ścieżki wsparcia (z udziałem członków rodziny),

j)
k)

prognoza rozwojowa, diagnoza potrzeb, proponowanie odpowiednich form wsparcia,
współpraca z opiekunami, koordynatorem Hostelu.

W celu zdobycia szczegółowych informacji i umówienia się na spotkanie zadzwoń: 22 38 94 888 i/lub
prześlij CV z dopiskiem „Trener usamodzielnienia” na adres email: kadry@wolski.med.pl,
inowosad@wolski.med.pl do dnia ...........................
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Wolski moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z informacjami zamieszczonymi w
ogłoszeniach o naborach, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi
przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których mowa w
art. 15 – 18 oraz 21 RODO.”
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów, a także na rzecz podmiotów, z którymi
Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym
audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Po zawarciu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została
wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
realizacji umowy;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

