
 

 

Centrum D8 o.p.s., Roudnice nad Labem 

Hledá nového kolegu či kolegyni  

na pozici: psycholog - terapeut (Klíč - poradna pro rodiny) 

 

KLÍČ – poradna pro rodiny již od roku 2013 pomáhá a podporuje rodiny s dětmi, které řeší tíživé 

životní situace.  

 

Hledáme nového kolegu či kolegyni, který se k nám přidá a stane se členy našeho „klíčového„ týmu.   

 

Co by bylo náplní Vaší práce: 

 Psychologické a sociální poradenství  

 Komunikace s pracovníky OSPOD a ostatními institucemi  

 Vedení agendy o klientovi 

 Vedení povinné dokumentace, archivace  

 Aktualizace standardů kvality 

 Spolupráce na tvorbě projektových žádostí   

Hledáme někoho, kdo splňuje uvedené požadavky: 

 Vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové psychologie, nebo 

magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním 

postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu 

minimálně 400 hodin 

 Ostatní předpoklady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ČÁST DEVÁTÁ (plná 

svéprávnost, bezúhonnost a zdravotní způsobilost)  

 Základní znalost zákona o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů),  

 Logické a tvůrčí myšlení, smysl pro týmovou práci  

 Komunikativnost a schopnost jednat s lidmi  

 Vysoké pracovní nasazení a schopnost samostatného řešení problémů  

 Uživatelská dovednost PC  

 Rádi mezi sebe přivítáme i absolventy! 

 

Co Vám můžeme nabídnout: 

 Pracovní úvazek v rozsahu 20 hodin/týden (0,5 úvazku) 

 Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení 

 Velmi příjemné pracovní prostředí v nově zrekonstruované budově  

 Vzdělávání v podobě supervizí, seminářů  



 Prima kolektiv 

 

Kde se poradna Klíč nachází: 

 Roudnice n/L, Husovo náměstí 47 

 

Své životopisy doplněné fotografií zasílejte do 10. 3. 2020 na email fidlerovaiveta@email.cz. Kontaktní osoba: 

ředitelka centra - Iveta Fidlerová, tel. 776 004 289, vedoucí Poradny Klíč – Jan Martínek, tel. 777783159. Osobní 

pohovory s vybranými zájemci proběhnou  v měsíci březnu. Uchazeči budou včas o přesném termínu 

informováni.  Předpokládaný nástup: duben  2020  


