
PSYCHOLOG DZIECIĘCY 
 

do zespołu psychologów 
 

Miejsce pracy: Dziekanów Leśny 

 

Szpital w Dziekanowie Leśnym jest szpitalem dla dzieci realizującym świadczenia szpitalne w zakresach: 

pediatrii, alergologii, endokrynologii, neurologii, nefrologii, pulmonologii, chirurgii, urologii, ortopedii, 

otorynolaryngologii, rehabilitacji oraz równoznaczne w tych specjalnościach świadczenia ambulatoryjne. W 

szpitalu funkcjonują kliniczne oddziały CMKP w Warszawie oraz Kliniczny Oddział Chorób Płuc (Centrum 

Leczenia Mukowiscydozy). 

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w 

Dziekanowie Leśnym zatrudni do zespołu psychologów, na stanowisko: Psychologa dziecięcego 

Główne zadania: 

 Konsultowane pacjentów hospitalizowanych we wszystkich oddziałach  Szpitala, 

 Wykonywanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych, które służą do oceny 

rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka, 

 Wsparcie psychologiczne rodziców hospitalizowanych pacjentów. 

Oczekujemy: 

 Wykształcenia wyższego psychologicznego (psycholog kliniczny), 

 Wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej oraz neuropsychologii, 

 Doświadczenie kliniczne w pracy psychologa dziecięcego będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy: 

 Forma zatrudnienia do ustalenia, w trybie pracy stacjonarnej w siedzibie szpitala (warunek konieczny), 

 Pracę w zespole profesjonalistów, 

 Bardzo dobrą atmosferę pracy, 

 Możliwość rozwoju zawodowego, 

 Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej, 20 km od centrum Warszawy. Szpital 

jest skomunikowany miejską komunikacją z Warszawą  

Termin składania ofert: 31.01.2023 r. 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres: 
rekrutacja@szpitaldziekanow.pl. 

W tytule e-maila proszę wpisać nazwę stanowiska. 

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 106 

 

Inne informacje: 

 

Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena 

merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności 
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kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem 

dodatkowych narzędzi selekcji. 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). 

Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone. 

Przesyłając dokumenty aplikacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy Twoich 

danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko 

wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod 

adresem iod@szpitaldziekanow.pl 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów 

ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w 

rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, 

którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość 

udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Działu Zarządzania Kadrami, 

kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez 

okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach 

przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod 

adresem rekrutacja@szpitaldziekanow.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem iod@szpitaldziekanow.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych. 
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