
                                            Oferta pracy na stanowisko: psycholog

Oferta ważna do: 30.01.2018 r.

Pracodawca: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
                      32-310 Klucze;  ul. Bolesławska 23  tel. 32 64-710 -15

Miejsce pracy:

Warsztat Terapii Zajęciowej 
42-450 Łazy
ul. Brzozowa 19

Rodzaj wykonywanej pracy: etat ¾  lub umowa zlecenie 

Przykładowe obowiązki: 
1. Prowadzanie rozmów indywidualnych, terapeutycznych warsztatów grupowych 
    oraz zajęć integracyjnych.

2. Prowadzenie dokumentacji psychologicznej uczestnika związanej z rehabilitacją  społeczną              
i zawodową;

3. Opracowanie zestawu narzędzi testowych służących do opracowania diagnozy funkcjonalnej 
uczestnika

4. Diagnozowanie i  sporządzanie opinii psychologicznej uczestnika

Dokumenty aplikacyjne: 

List motywacyjny, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie. 

Dodatkowo: W przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie w formie umowy zlecenia należy 
podać godziny dostępności oraz stawkę na godzinę. 

Miejsce składania ofert:

Warsztat Terapii Zajęciowej 
42-450 Łazy
ul. Brzozowa 19

Termin składania ofert: do 30.01.2018r. do godz. 12-tej. 
Oferty można składać osobiście lub mailowo na adres: www.wtzlazy@gmail.com
 z dopiskiem oferta psycholog 

                                         



Oferta pracy na stanowisko: instruktor terapii zajęciowej w pracowniach: komputerowej                
i technicznej

Oferta ważna do: 30.01.2018 r.

Pracodawca: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
                      32-310 Klucze;  ul. Bolesławska 23  tel. 32 64-710 -15

Miejsce pracy:

Warsztat Terapii Zajęciowej 
42-450 Łazy
ul. Brzozowa 19

Rodzaj wykonywanej pracy: 
Etat/ stawka w okresie próbnym 2 100,00 brutto

Kwalifikacje: min. ukończone studium: kierunek terapia zajęciowa i/lub wyższe pedagogiczne, 
kierunki psychologiczne, specjalne: resocjalizacja, oligofreno-; tyflo-; surdopedagogika 

Przykładowe obowiązki instruktora w warsztacie terapii zajęciowej
                                     
 Podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy

jego  zaradności  osobistej,  sprawności  psychofizycznej  oraz  przystosowania
i funkcjonowania społecznego;

 Podejmowanie  działań  rozwijających  umiejętności  uczestnika  
w zakresie czynności podejmowanych w danej pracowni „warsztatu”;

 Wdrażanie swoich podopiecznych do czynnego udziału w życiu społecznym „warsztatu”
 Wyrabianie w uczestnikach umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy;
 Opracowanie  rocznego  Programu  Pracowni  i   indywidualnego  programu  dla  każdego

uczestnika pracowni ze szczególnym uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych
i predyspozycji zawodowych;

 modyfikowanie programu zgodnie z postępami lub regresami  uczestnika

 Dokumenty aplikacyjne: 

List motywacyjny z preferowaną pracownią, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje i doświadczenie. 

Miejsce składania ofert:

Warsztat Terapii Zajęciowej 
42-450 Łazy
ul. Brzozowa 19

Termin składania ofert: do 30.01.2018r. do godz. 12-tej. 
Oferty można składać osobiście lub mailowo na adres: www.wtzlazy@gmail.com
 z dopiskiem oferta instruktor terapii zajęciowej 


