Hledáme PSYCHOLOŽKU do týmu Qiido PP Poradny
Do našeho psychologicko-pedagogického týmu Qiido PP Poradny hledáme novou kolegyni.
CO BUDETE DĚLAT?
komplexní diagnostiku intelektového nadání
konzultace a poradenství rodičům i učitelům
psychologické supervize učitelům
v případě odpovídajícího psychoterapeutického vzdělání je možná i skupinová práce s dětmi (rozvoj sociálněemočních dovedností)
CO NABÍZÍME?
pohodovou pracovní atmosféru, vstřícnou komunikaci, moderní přístup v problematice intelektově nadaných dětí
flexibilní pracovní doba (rozsah úvazku dle dohody)
administrativní práce možná i z domova (tzv. home-office)
příznivě odpovídající finanční ohodnocení
vhodné i pro maminky chystající se do práce na / po mateřské dovolené
místo působení: hlavní pracoviště v Praze, výjezdy do škol na území ČR (cca 3x/čtvrt roku)
CO POŽADUJEME?
vysokoškolské vzdělávání v oboru psychologie; doplňkově vhodné i ve speciální pedagogice
zkušenosti s psychologickou diagnostikou metodami IDS, IDS-P a WJ-IE
usměvavou, energickou, temperamentní, laskavou, empatickou, ochotnou, spolehlivou osobnost se zájmem a
nadšením v péči, vzdělávání a rozvoji intelektově nadaných dětí (ideálně s osobní zkušeností v rámci pracovních
příležitostí či ještě lépe v rámci maminkovských radostí J)
ochotu cestovat v rámci ČR a poznávat nové situace, MiND děti, jejich rodiče a učitele
předchozí zkušenost z PPP či SPC vítaná
výhodou je i započatý psychoterapeutický výcvik, ale to není podmínkou nutnou nebo jakkoliv znevýhodňující
řidičský průkaz sk. B

Bližší info o náplni Qiido PP Poradny na www.qiido.cz/pp-poradna
V případě zájmu pošlete životopis a krátký motivační dopis na mjanyskova@qiido.cz. Dotazy také adresujte na tento email.

Srdečně se na Vás těšíme!
Miriam Janyšková (zakladatelka a ředitelka NF Qiido, maminka MiND chlapce)

Qiido, nadační fond pomáhá rodičům a učitelům poznat, pochopit a uspokojit specifické potřeby MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti, aby byly v
životě spokojené a úspěšné. K rozvoji svého potenciálu totiž potřebují specifický přístup ve škole i doma.
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