Asociația Obștească ,,CASMED” în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei
Glodeni anunță concurs de angajare privind funcția de Logoped/psihopedagog (part-time) în cadrul
Serviciului ,,Echipa mobilă”, dezvoltat în cadrul proiectului ,,Acces egal la servicii sociale pentru
persoane cu dizabilități ”.
CERINȚE PENTRU ANGAJAT:









Studii superioare în domeniul psihologiei, psihopedagogiei, asistenței sociale, sau studii
superioare plus cursuri de specializare în logopedie;
Minim 2 ani experiență în domeniu;
Abilitate de lucru în echipă și independent;
Cunoștințe de specialitate (metode, tehnici și instrumente de lucru)
Cunoașterea limbilor română și rusă;
Cunoașterea MC Office;
Abilități de comunicare și raportare;
Disponibilitate de deplasare în teren pentru prestarea serviciilor la domiciliul beneficiarilor.

RESPONSABILITĂŢI GENERALE:







Identificarea dificultății sau a tulburărilor de vorbire și de comunicare;
Evaluarea cauzei și a naturii problemei, de exemplu, probleme congenitale sau tulburări
dobândite după un accident vascular cerebral sau o leziune;
Elaborarea, efectuarea și revizuirea programului de tratament, axat pe abordarea individualizată;
Instruirea îngrijitorilor cu privire la implementarea programului de tratament;
Monitorizarea și evaluarea progreselor beneficiarului;
Completarea dosarului beneficiarului.

BENEFICII:
• Mediu de lucru atractiv şi echipă tânără şi dinamică;
• Posibilitatea de formare şi instruire permanentă.
Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa de email: casmed.md@gmail.com, cu titlul
mesajului Logoped/psihopedagog din cadrul Serviciului ,, Echipă mobilă”
Pentru informații suplimentare puteți apela la numărul de contact: (+373) 60144922
Data limită: 10 martie 2019
Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.
AO ,,CASMED” îşi rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Proiectul ‚,Acces egal la servicii sociale pentru persoane cu dizabilități ” este implementat de Asociația
Obștească ,,CASMED” din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii
sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și
implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONGurilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru
Persoane cu Dizabilități.

