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OFERTA PRACY 

PSYCHOLOG 

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa 

Wynagrodzenie: Na czas realizacji projektu  współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Opieki Medycznej, ul. Emaus 18, Kraków 

Wymagania:  

 osoba, która: 

- posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo  

spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i 

samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),  

- ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających 

zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo 

skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub 

systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe 

szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu 

zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,  

- posiada zaświadczenie, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty", poświadczające odbycie 

szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję 

zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu 

kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty 

psychoterapeuty - zwana dalej "osobą prowadzącą psychoterapię", lub osoba,             o której mowa 

w lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, 

o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący 

kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana 

dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty".  

 gotowość do podpisania oświadczenia uczestnika projektu, 

 podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizacji wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania 

umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie, 

 odpowiedzialność, pracowitość, uczciwość, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 

Ogólny zakres obowiązków: 

 

 realizowanie indywidualnego planu wsparcia - planu pracy terapeutycznej  z uczestnikiem, 

tworzonego na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości 

psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany, 

 ocena sprawności umysłowej – skala Folsteina (MMSE - mini mental state examination);  

 ocena stanu umysłowego - określenie stanu emocjonalnego (skala depresji Hamiltona, HAM-

D);  
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 określenie stanu emocjonalnego - geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression 

Scale, GDS);  

 udział w pracach zespołu terapeutycznego. 

 

Oferujemy: 

 

 umowę o prace na 0,3 etatu na  czas określony                          

 uczestnictwo w szkoleniach,  

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia 
 

Dokumenty aplikacyjne (cv oraz list motywacyjny) wraz z klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity : Dz.U. z 2002r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.)” prosimy składać do Sekretariatu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii – Budynek 

nr 4, al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:  

office@kcr.pl 

w terminie do dnia 2 września 2016 r. z dopiskiem „ rekrutacja DDOM- psycholog” 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

        dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 
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