Přijmeme do pracovního poměru
Název pozice:

Klinický psycholog
na celý nebo zkrácený pracovní úvazek
Odměňování:
dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném znění, a dle zákona číslo
262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
platová třída 13, platový stupeň dle doložené praxe
osobní hodnocení, odměny.
Vzdělání:
Odbornou a zdravotní způsobilost
vzdělání v magisterském studijním programu jednooborová psychologie a
specializace v oboru klinický psycholog
Nástup:
Nástup možný ihned, nebo dle dohody. Pracovní smlouva na dobu neurčitou.
Pracovní doba:
40 hodin týdně
místo výkonu práce: Petrohrad, okres Louny
Další požadavky:
trestní bezúhonnost dle zákona číslo 96/2004 Sb., o nelékařských
zdravotnických povoláních,
zájem o práci s pacienty,
partnerský a individuální přístup k lidem,
kreativita a samostatnost,
schopnost práce v týmu,
ochota k dalšímu vzdělávání.
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Nabízíme:
náborový příspěvek ve výši 400.000,--Kč při úvazku 1,0; v případě
nižšího úvazku než 1,0 se náborový příspěvek poměrně krátí (přesné
podmínky dle platné směrnice PLP)
možnost využití služebního automobilu
spoluúčast na penzijním připojištění,
příspěvek na dovolenou
příspěvek na stravu,
další vzdělávání na náklady organizace,
příjemné pracovní prostředí,
šest týdnů dovolené,
zázemí pro sport – fitcentrum, víceúčelové hřiště, venkovní bazén,
cykloturistika, příroda, https://youtu.be/x-TgMW8mwXc
Žádosti, prosím, zasílejte:
e-mailem: info@plpetrohrad.cz
nebo
poštou na adresu: Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková
organizace, se sídlem č.p. 1, 439 85 Petrohrad, k rukám ředitele
Ing. Ladislava Henlína.
V případě jakéhokoliv dotazu, prosím, volejte na telefonní číslo personálního
oddělení: 415 236 121.
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