Péče o duševní zdraví, z. s. – středisko Rychnov nad Kněžnou
vypisuje výběrové řízení na pozici

PEER KONZULTANT
Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2020
Nástup: říjen 2020 (případně dle domluvy)
Místo výkonu práce: Rychnov nad Kněžnou
Úvazek / směnnost: částečný / jednosměnný
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Provazník, E: pavel.provaznik@pdz.cz, T: 773 915 745

Popis pracovní pozice:
• Práce se svým osobním příběhem při vedení klientů na cestě k zotavení z duševní nemoci
• Vedení motivačních, podpůrných a edukačních rozhovorů s klienty a jejich rodinnými příslušníky,
opatrovníky, lékaři a dalšími odborníky
• Práce v týmu - spolupráce s ostatními členy, s klienty pracuje více lidí současně, dávání zpětné vazby
týmu
• Účast na poradách týmu, tvorbě metodik, skupinových aktivitách, prezentačních akcích organizace
• Vedení dokumentace klientů
Nabízíme:
1. Smysluplné pracovní uplatnění v oblasti poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním
2. Záruku odbornosti prováděné práce
3. Práci v týmu a podporu formou vnitřní a vnější supervize, podporu při zaškolování i práci samotné
4. Další profesní růst formou vzdělávání v dané oblasti, možnost osobního rozvoje, podporu procesu
vlastního uzdravování
5. Pružnou pracovní dobou, služební mobil, PC
6. Mzdu 10-12 tis. Kč a osobní ohodnocení odpovídající kvalitě odvedené práce
Požadujeme:
1. Zkušenost s vlastním duševním onemocněním z okruhu SMI – psychotické onemocnění, bipolárně
afektivní porucha
2. Ochotu o své nemoci a životním příběhu otevřeně hovořit a pomáhat tak dalším lidem s duš. nemocí
3. Stabilizovaný zdravotní stav a schopnost se svým zdravotním stavem pracovat
4. Vzdělání min SŠ
5. Uživatelská znalost práce na PC
6. Dobré komunikační schopnosti
7. Schopnost pracovat v týmu
8. Bezúhonnost
9. Vítáme pracovní zkušenosti v průběhu onemocnění
Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je profesní životopis a motivační dopis zaslaný elektronicky na
adresu pavel.provaznik@pdz.cz. Zasláním svého životopisu udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních
údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení.

