Psiholog
Postul de Psiholog din cadrul Departamentului de Asigurare a Calității și Psihologie din București, al Hope
and Homes for Children România, cuprinde responsabilități din sfera evaluării și monitorizării copiilor și
tinerilor din centrele de plasament și casele familiale dezvoltate de Fundație, dar și a familiilor vulnerabile.

Cerințe
•
•
•
•
•
•

Diploma de licență în Psihologie; masteratul în domeniu constituie un avantaj;
Cunoștințe privind drepturile omului și drepturile copilului;
Carnet de conducere categoria B;
Fluență în limba engleză;
Capacitate de adaptare, flexibilitate în gândire, toleranță, disponibilitate pentru deplasări în țară
(județe limitrofe Bucureștiului sau la o distanță nu mai mare de 350km);
Spirit de echipă și bucuria de a face o diferență în viața celor mai vulnerabili copii.

Condiții generale de lucru
• Dotări: telefon de serviciu, laptop;
• Zile de concediu: 23/an, plus zilele nebancare;
• Perioada de probă: 3 luni;
• Tichete de masă, asigurare medicală privată;
• Deplasări: deplasări periodice pentru vizite, realizare de parteneriate, negocieri; deplasările se vor
face cu mașina Fundației.
Responsabilități principale
Obiective generale

Obiective specifice

Evaluarea sănătății psihice a
copiilor și tinerilor
vulnerabili

•

Consilierea psihologică a
copiilor și tinerilor
vulnerabili

•

Orientarea socioprofesională a tinerilor
vulnerabili

•

•

•

Evaluarea inițială/reevaluarea copiilor/tinerilor din centrele de
plasament din cadrul proiectelor de dezinstituționalizare ale
Fundației;
Monitorizarea copiilor/tinerilor din serviciile deschise de Fundație
(case familiale, centre de zi, centre comunitare, centre respiro);
Consilierea psihologică individuală și de grup a copiilor/tinerilor și
familiilor acestora din cadrul programelor de prevenire a separării
copilului de familie, reintegrare în familie și sprijin pentru tineri;
Pregătirea copiilor/tinerilor pentru mutarea din centrele de plasament
în serviciile alternative.
Orientarea socio-profesională a tinerilor din cadrul programului de
integrare socio-profesională.

% din
timp
40%

45%

15%

Integrarea în structura organizațională
• Postul imediat superior/supervizor: Manager Departament de Asigurare a Calității și Psihologie;
• Are în subordine: N/A
• Este înlocuit de: echipa lărgită a Departamentului de Asigurare a Calității și Psihologie;
• Autoritate asupra altor posturi (angajare, concediere, formare profesională, buget): N/A.

