
Psychológ/psychologička alebo sociálny pracovník/pracovníčka na linke
pomoci a dištančnom poradenstve

Miesto práce: Centrum Chuť žiť, Miletičova 24 82108 Bratislava / remote

Druh pracovného pomeru: polovičný úväzok, živnosť

Výška úväzku: 20 hodín/týždeň

Termín nástupu: od 1.12.2022 alebo dohodou

Mzdové podmienky: 700 eur (na polovičný úväzok)

Popis pozície:

Záleží Ti na tom, aby mal odbornú pomoc po ruke každý kto ju potrebuje? Stresová situácia
Ťa iba tak nerozhodí? Dokážeš čítať medzi riadkami a si šikovný/á slovom aj písmom? Máš
už nejakú tú ročnú skúsenosť s prácou s klientmi (naživo alebo dištančne), a cítiš, že sa
chceš posúvať ďalej a nabrať nové skúsenosti? Máš za sebou výcvik krízovej intervencie?
Hľadáme Ťa k nám na dištančné poradenstvo!

Pozícia pozostáva z práce na linke pomoci a mailovej poradni 2 až 3 dni v týždni v rámci
nášho dištančného tímu. Hľadáme človeka s aspoň ročnou praxou, pokojne absolventa
vysokej školy v odbore psychológia alebo sociálna práca, ktorý má chuť učiť sa a pomáhať
inovatívnymi spôsobmi. Podmienkou je dokončený výcvik krízovej intervencie. Prihliadať
budeme na osobnosť, a láskavý, empatický a prijímajúci prístup v súlade s hodnotami našej
organizácie.

Náplň práce:

✓ telefonické poradenstvo a krízová intervencia
✓ mailové poradenstvo
✓ reporting
✓ účasť na poradách, intervíziách a supervíziách
✓ podieľanie sa na aktualizovaní internej metodiky
✓ podieľanie sa na aktualizovaní databázy odborníkov
✓ účasť na vzdelávaniach

Zamestnanecké výhody, benefity:

✓ príjemný kolektív
✓ osobnostný rast a kontinuálne vzdelávanie (5 dní plateného voľna na vzdelávanie)
✓ inovatívne prístupy ku klientom aj k problematike porúch príjmu potravy
✓ multidisciplinarita, ktorá prináša vzájomnú podporu odborníkov z rôznych profesií (na
žiadny problém človek nikdy nie je sám)
✓ možnosť čerpať 5 dní plateného voľna na vzdelávanie



✓ zmysluplnosť a spätná väzba od klientov a prijímateľov služieb
✓ sloboda v práci
✓ možnosť home office
✓ príjemné priestory a neobmedzené množstvo kávy a čaju
✓ teambuildingy
✓ výnimočná tímová kultúra

Informácie o výberovom konaní

Ak vás ponuka zaujala, pošlite nám, prosím, životopis a motivačný list na e-mail
kontakt@chutzit.sk do 20.10.2022 (vrátane). Vopred ďakujeme za záujem :-)

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
psychológia

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Prax na pozícii/v oblasti
min. 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

✓ ukončené štúdium jednoodborovej psychológie alebo sociálnej práce s titulom Mgr.

✓ absolvovaný komplexný výcvik krízovej intervencie

✓ prax s klientmi minimálne 1 rok

✓ dobrý time management

✓ cit pre ústny a písaný prejav

✓ láskavý, prijímajúci a empatický prístup

✓ schopnosť pracovať v tíme

✓ dobré mäkké a komunikačné zručnosti

✓ orientácia v témach porúch príjmu potravy

✓ láskavé srdce zapálené pre neziskový sektor :-)


