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Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w związku z realizacją  projektu „Centrum
Usług  Środowiskowych  dla  Powiatu  Poddębickiego”  w  ramach  Poddziałania  IX.2.1
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014-2020
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Psychologa.

Do zadań psychologa będzie należało:
1. prowadzenie wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu;
2. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu,
3. rozwiązywania  problemów  uczestników  projektów  lub  wskazanie  konkretnego,

rozwiązania i wskazówek do jego zrealizowania, 
4. bieżąca współpraca z personelem projektu.

Wymagania:
1. wykształcenie: ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,
2. posiadanie prawa do wykonywania zawodu psychologa,

3. doświadczenie  zawodowe  umożliwiające  przeprowadzenie  danego  wsparcia,  przy
czym  minimalne  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  pracy  z  osobami
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu nie powinno być krótsze niż
1 rok;

Oferujemy:
* Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
* Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole;
* Perspektywy rozwoju zawodowego;
* Pracę w wymiarze ½ etatu;
*Atrakcyjne wynagrodzenie;
*zwrot kosztów dojazdów;

Miejsce pracy:
Poddębice/powiat poddębicki.

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres 
praca@wsparciespoleczne.pl w terminie do 17.12.2021r.
W tytule wiadomości wpisując: „Psycholog”.

Do ofert  prosimy o załączenie klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych  przez  Stowarzyszenie  Wsparcie  Społeczne  „Ja-Ty-My”  w  celu  prowadzenia



Proj ekt  „ Centrum  U s ług  Środ owi sko wy ch  dl a  Powi atu  Poddębi ck i ego”  
współfi nans owany  ze  ś rodków  Europe j sk i ego  Fundusz u  Społecz nego  

w  ramach  Reg i ona l nego  Pro gramu  O peracy j nego Woj ewódz twa  Ł ódz k iego  na  l a ta  20 14 - 20 20  

rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” Oferty bez powyższego oświadczenia nie
będą przez nas rozpatrywane.

W  razie  pytań  prosimy  o  kontakt  z  Dariuszem  Krajewskim:  e-mail:
praca@wsparciespoleczne.pl, tel. 796141440

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


