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ZATRUDNIMY  PSYCHOTERAPEUTĘ

DO PRACY W ODDZIALE DZIENNYM 

REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferujemy: 

• umowa o pracę, umowa cywilno

• praca w dynamicznym i stale rozwijaj

• współpraca w interdyscyplinarnym zespole

• regularne spotkania kliniczne

• regularna superwizja 

• stały rozwój zawodowy

Oczekujemy: 

• wykształcenie: wyższe

• dyplom specjalisty psychoterapii dzieci i młodzie

do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za ró

zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 

28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzie

certyfikat psychoterapeuty, lub osoba ubiegaj

psychoterapeuty (Rozporz

sprawie świadczeń gwaranto

uzależnień z późn. zm. 
 

Jeżeli zainteresowała Cię

numerem: 74 64 89 

CV wraz z klauzulą RODO prosimy składa

                         Informujemy, że skontaktujemy 

 

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego 

ul. Alfreda Sokołowskiego 4 
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sekretariat 

faks

centrala

   

PSYCHOTERAPEUTĘ 

W ODDZIALE DZIENNYM PSYCHIATRYCZNYM 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

ę, umowa cywilno-prawna 

praca w dynamicznym i stale rozwijającym się zespole 

współpraca w interdyscyplinarnym zespole 

regularne spotkania kliniczne 

stały rozwój zawodowy 

ższe 

dyplom specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży lub decyzja ministra wła

do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za ró

zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 

28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w 

ących zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie 

zacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadaj

certyfikat psychoterapeuty, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu 

psychoterapeuty (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w 

ń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

źn. zm. §2 pkt. 8 lit. b) 

eli zainteresowała Cię nasza oferta zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod 

74 64 89 996, bądź mailowego praca@zdrowie.walbrzych.pl

 

ą RODO prosimy składać w terminie 14 dni od ukazania si

ogłoszenia 

skontaktujemy  się tylko z wybranymi kandydatami

sekretariat  

faks 

centrala 

74 64 89 600 

74 64 89 746 

74 64 89 742 

PSYCHIATRYCZNYM  

y lub decyzja ministra właściwego 

do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze 

zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 

28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w 

cych zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie 

y, lub osoba posiadająca 

 o otrzymanie certyfikatu 

dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w 

wanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

camy do kontaktu telefonicznego pod 

praca@zdrowie.walbrzych.pl 

dni od ukazania się 

mi kandydatami 


