
Stowarzyszenie POMORSKIE CENTRUM TERAPEUTYCZNO-PRAWNE „INTERIOS” proponuje pracę na 
stanowisku Eksperta ds. diagnozy i konsultacji psychologicznych w realizowanym przez nas 
projekcie pt. „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – potraumatyczna aktywizacja 
zawodowa.  

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia i aktywności psychospołecznej wśród 
mieszkańców województwa pomorskiego, którzy doznają zaburzeń psychicznych, dotkniętych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem w wyniku doświadczania traumatycznego 
wydarzenia.  

Jeśli:  

• lubisz działać i być w ruchu, 
• nie boisz się wyzwań i zmian, 
• potrafisz działać zarówno samodzielnie jak i w grupie,  
• chcesz się rozwijać w pracy z osobami straumatyzowanymi, 
• chcesz być częścią naszego Zespołu. 

Czekamy na Ciebie! 

 

Czego potrzebujemy od kandydatów: 

- ukończone studia z psychologii – specjalność psychologia kliniczna; 

- prawo jazdy kat. B i własny samochód; 

- znajomość interpretacji testu MMPI-2, Wechslera oraz baterii testów mierzących poziom stresu; 

- mile widziane doświadczenie zawodowe w kierunku ww. studiów. 

 

Miejsce pracy: 

- Stały Punkt Konsultacyjny/Biuro Projektu: Aleja Niepodległości 728, 81-840 Sopot oraz inne Punkty 
Konsultacyjne w woj. pomorskim wskazane przez Pracodawcę.  

Zakres obowiązków: 

- sporządzanie pełnej diagnozy klinicznej zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystawa 
Psychologicznego w tym: prowadzenie diagnozy stanu psychicznego osób straumatyzowanych 
zgłaszających się do realizowanego projektu; pomiar poziomu zaburzeń oraz dezintegracji psychicznej 
wywołanej traumą; 

- analiza wyników testów diagnostycznych; 

- opracowywanie diagnozy cząstkowych oraz ewentualnych zaleceń; 

- w sytuacjach konieczności wsparcie psychologiczne poprzez prowadzenie konsultacji 
psychologicznych; 

- prowadzenie dokumentacji uczestników. 

Oferujemy: 



- pracę od zaraz, 

- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat); 

- praca od poniedziałku do piątku (8 godzin na dobę): 24 godziny tygodniowo w lokalach pracodawcy, 
natomiast 16 godzin tygodniowo w swoim miejscu zamieszkania; 

- zwrot środków poniesionych na dojazdy do Punktów Konsultacyjnych (kilometrówka); 

- rozwój dzięki udziałowi w superwizjach zespołu oraz zespołach klinicznych;  

- miłą atmosferę w dużym, rozwijającym się projekcie unijnym. 

 

Jak się skontaktować: 

- CV i list motywacyjny prosimy wysyłać na adres mailowy: poradnia@interios.org.pl lub składać 
osobiście: Aleja Niepodległości 728, 81-840 Sopot do dnia 27.09.2019 r. 

- kontakt telefoniczny: 797-572-828 

Informujemy, że w odpowiedzi na przesłane CV skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo tylko z 
wybranymi kandydatami. 

 
Do CV proszę dołączyć poniższą zgodę na przetwarzanie danych do celu rekrutacji. 
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