Výběrové řízení
spolku Péče o duševní zdraví na pozici:

PEER KONZULTANT
Jste ochotný/ná pomáhat lidem s duševním onemocněním?
Jste schopen/na o své nemocí mluvit s ostatními lidmi?
Zvládáte svou nemoc dostatečně, abyste mohl/la jít ostatním lidem příkladem?
Pracovní úvazek: částečný - 0,5 (20 hodin týdně)
Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2018
Kontaktní osoba: Bc. Martina Zahrajová, tel. 778 767 765, e-mail: martina.zahrajova@pdz.cz
Místo výkonu práce: Ústí nad Orlicí
Nástup: červenec 2018
Webové stránky: http://www.pdz.cz

Nabízíme:
 Smysluplné pracovní uplatnění v oblasti poskytování sociálních služeb duševně nemocným
lidem
 Záruku odbornosti prováděné práce
 Další profesní růst formou vzdělávání v dané oblasti, možnost osobního rozvoje, podporu
procesu vlastního uzdravování
 Práci v týmu a podporu formou vnitřní a vnější supervize, podporu při zaškolování i práci
samotné
 Pracovní smlouvu na dobu určitou od července 2018 do konce roku 2018 (s možností
prodloužení)
Požadujeme:
 Zkušenost s vlastním duševním onemocněním z okruhu SMI – psychotické onemocnění,
bipolárně afektivní porucha
 Stabilizovaný zdravotní stav a schopnost se svým zdravotním stavem pracovat
 Vzdělání min SŠ
 Uživatelská znalost práce na PC
 Dobré komunikační schopnosti
 Ochotu o své nemoci a životním příběhu otevřeně hovořit
 Ochotu pomáhat lidem s duševním onemocněním
 Motivaci k práci s lidmi a předávání zkušeností s nemocí
 Schopnost pracovat v týmu
 Vítáme pracovní zkušenosti v průběhu onemocnění
 Bezúhonnost
Popis pracovního místa:
 Aktivní člen týmu, spolupráce s ostatními členy týmu,
 práce se svým osobním příběhem při vedení klientů na cestě k zotavení,
 vedení motivačních, podpůrných a edukačních rozhovorů s klienty a jejich rodinnými
příslušníky, opatrovníky, lékaři a dalšími odborníky,
 účast na skupinových aktivitách týmu, prezentačních akcích týmu i organizace
 vedení dokumentace klientů,
 účast na poradách týmu, podílí se na tvorbě metodik,
 dává zpětnou vazbu týmu.
Strukturovaný životopis a motivační dopis (Čím Vás tato pozice zaujala? Jak můžete využít
Váš příběh zotavení právě v naší organizaci?) zasílejte na emailovou adresu
martina.zahrajova@pdz.cz, do 15.5.2018. Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní
pohovor.

