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         Dyrekcja Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

im. Stanisława Kryzana 
83-200 Starogard Gdański ul. Skarszewska 7  

 
 Poszukuje kandydata do pracy  na stanowisko 

 

   TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO  W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
 

  (m.in. praca w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym)  
 

Wymagania: 

• terapeuta środowiskowy – osobę, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie 
z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, lub osobę, która posiada 
wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone 
zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na 
stanowisku terapeuty środowiskowego 

 

• Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu; 
 

• Otwartość, kreatywność, odpowiedzialność, empatii 
 

 

Szpital jest otwarty również  na osoby, które nie legitymują się kwalifikacjami, o których mowa wyżej, ale 

chcące podnosić kwalifikacje w zawodzie terapeuty środowiskowego  

Oferujemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

• Możliwość udziału w organizowanych w szpitalu szkoleniach  

• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi  
Szpitala pokój nr 4  lub  email g.lubinska@kocborowo.pl. 
Osoby do kontaktu: 

• Małgorzata Lubińska – kierownik działu zarzadzania zasobami ludzkimi   tel. 58 56 20600 
wew. 2307,  

 
 
 

W związku z prowadzoną rekrutacją Szpital jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie, 

o którym mowa w art. 22¹§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku, gdy przekazywane 

dane osobowe wykraczają poza w/w zakres konieczne jest załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich 

przetwarzanie w procesie rekrutacji. Brak oświadczenia o wyrażeniu zgody skutkować będzie ich komisyjnym 

zniszczeniem 
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