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Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zatrudni

psychoterapeutę 

lub psychologa w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. 

Wymagane kwalifikacje:

 ukończone studia psychologiczne

 ukończone całościowe podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne 
rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i/lub Polskie 
Towarzystwo Psychiatryczne (lub ukończenie min. drugiego roku szkolenia)

 doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii grupowej

Oferujemy pracę w pełnym wymiarze godzin na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym
oraz superwizję zespołu w nurcie psychodynamicznym.

Zakres obowiązków:

 prowadzenie psychoterapii  grupowej oraz społeczności  terapeutycznej  (pięć
razy w tygodniu),

 zbieranie wywiadów wstępnych, 

 prowadzenie dokumentacji

Osobom zamiejscowym Szpital zabezpiecza zakwaterowanie w swojej placówce w
Kowarach. 

Szczegółowych  informacji  udziela  Koordynator  zespołu  psychologów  –  Aldona
Ścibisz (tel. 604 522 589).

Oferty  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  kwalifikacje  zawodowe  prosimy
kierować na adres: scibisz@szpitalmsw.net



Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna zamieścić w treści swojego CV 
poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w ofercie,  przez  SP ZOZ Szpital  Specjalistyczny
MSWiA w Jeleniej Górze, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości*),
zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  w  ramach  realizacji
obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze danych”.

(*niepotrzebne skreślić)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze ul. Cieplicka
69-71  tel.  75  64  35  700,  sekretariat@szpitalmsw.net.  Dane  zbierane  są  dla  potrzeb  rekrutacji.  Osoba  ubiegająca  się  o
zatrudnienie,  ma prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania.  Podanie  danych  w  zakresie  określonym
przepisami  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy  oraz  aktów  wykonawczych  jest  obowiązkowe.  Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne


