Pracovní příležitost

Psychiatr / Psychiatrička v týmu včasných intervencí
Typ pracovního poměru: práce na částečný úvazek (výše úvazku dle dohody)
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020
Pracoviště: Praha
Náplň práce:
Poskytuje terénní služby časné intervence pro osoby v raných fázích závažných duševních
onemocnění ve spolupráci s dalšími členy týmu (zdravotní sestra, psycholog, sociální pracovník), tedy
zejména:
 Provádí vstupní vyhodnocování (včetně stanovení diagnózy)
 Podílí se na případovém vedení (case managementu) klientů a vytváření plánů péče
založených na principech zotavení
 Podporuje klienty především v oblasti farmakoterapie
 Podílí se na rozhodnutí o přijetí do péče, na tvorbě plánů péče
 Podílí se na přípravě a realizaci detekčních opatření, včetně komunikace s dalšími službami
a aktéry v daném regionu (především praktiční lékaři, školy, ambulantní psychiatři,
psychiatrické nemocnice, úřady, jiné sociální služby, veřejnost)
 Pravidelně se účastní setkání členů ED a EI týmů a skupinových supervizí ED a EI týmů
 Spolupracuje s výzkumným a koordinačním týmem NUDZu na evaluaci a prezentaci výstupů
projektu (workshopy, konference)
Co očekáváme:
Předchozí pracovní zkušenosti přímé práce s lidmi s duševním onemocněním alespoň 12 měsíců
Ukončená atestace v oboru nebo ukončený základní kmen před atestací výhodou
Ochotu pracovat v terénním multidisciplinárním týmu
Anglický jazyk na komunikativní úrovni
Řidičský průkaz skupiny B výhodou
Nabízíme:
Možnost podílet se zcela nové formě služeb v rámci reformy psychiatrické péče
Systém průběžného vzdělávání
Stravenky
5 týdnů dovolené
Dlouhodobou spolupráci (doba trvání projektu do března 2022)
Přihlášku do výběrového řízení, včetně životopisu a stručného motivačního dopisu zasílejte
prostřednictvím emailu nabor@nudz.cz do 25. 9. 2020. Do předmětu emailu napište název pozice.

Souhlasím, aby Národní ústav duševního zdraví, Česká republika, Topolová 748, 250 67 Klecany zpracovával
mé osobní údaje za účelem zprostředkování práce (podání, editace, třídění a jejich poskytnutí třetím osobám,
jejíž totožnost bude sdělena mně) v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. až do
odvolání písemnou formou.

