Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, p.o.
Truhlářská ul. 3, 460 01 Liberec II, tel. 482 710 517, mobil 731488235
e-mail: info@pppliberec.cz, www.pppliberec.cz

přijme
plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

speciální pedagog
pro pracoviště Frýdlant s nástupem od 1. 9. 2015 na dobu určitou.
Pracovní náplň:





Samostatné provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných,
reedukačních a kompenzačních činností s žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním
a náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání žáků se
zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením ve škole a v rodině.
Samostatná aplikace etopedických, psychopedických a dalších diagnostických postupů a metodik
stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských
služeb ve školství.

Obecné předpoklady:
1. Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání osobního
pohovoru uchazeče v PPP Liberec)
2. Zdravotní způsobilost (doložená lékařským potvrzením v den konání pohovoru)
3. Ukončené vysokoškolské vzdělání speciální pedagogiky magisterského stupně v souladu s § 18
zákona č. 563/2004 Sb. (kopii diplomu a dalších dokladů o vzdělání přiložte k přihlášce do
výběrového řízení)
Specifické požadavky:
 Dosavadní aktivní práce s klientem ve školském poradenském zařízení, zkušenost s prací v PPP vítána
 Přímá zkušenost s reedukační a diagnostickou prací
 Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps, evidenční systémy)
 Absolvování sebezkušenostního výcviku
 Řidičské oprávnění skupiny B
 Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost
 Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost a zodpovědnost.
Zájemci o pracovní nabídku:
Zašlete Váš strukturovaný životopis do 14. 8. 2015 na e-mail: hlavova@pppliberec.cz, přiložte kopii

diplomu z VŠ a připište telefonický kontakt, na kterém budete k zastižení. O dalším postupu budete
vyrozuměni na Vámi uvedený e-mailový nebo telefonický kontakt.
Osobní pohovory budou probíhat od 18. 8. -20. 8. 2015.
V Liberci dne 17. 7. 2015

Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP

