Sumqayıt şəhər və Saatlı rayon “Gənclər evi”
sosial xidmət müəssisələrində

PSİXOLOQ
vəzifəsini tutmaq üçün

ELAN
Vəzifə funksiyaları
“Gənclər Evi” sosial xidmət müəssisəsinə müraciət edən gənclərin psixoloji diaqnostikasını aparır,
təlim-tərbiyə, inkişaf, həyatda öz yerini tutmaq problemləri, həmyaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlər,
özünütərbiyə, eyni zamanda peşəyönümlü məsələlərlə bağlı məsləhətlər verir. Hər bir gənc və
yeniyetmənin psixoloji həssaslığını və xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, onların mənəvi cəhətdən daha
sağlam inkişafı üçün konkret proqram, individual inkişaf planı işləyib hazırlayır, bilik və bacarıqların
mənimsəməsində yaranan çətinliklərdə psixoprofilaktik işi təşkil edir, bununla bağlı valideyn və dərnək
rəhbərlərinə məsləhətlər verir.

Psixoloq işləmək üçün əsas tələblər:







təhsil: Ali (psixoloq, psixiatr)
kompyuter bilikləri: MS Office, Internet və s.
dil bilikləri: Azərbaycan (əla), rus, ingilis (orta səviyyədə)
iş təcrübəsi: ən azı 2 il
Azərbaycan Respublikası Gənclər Siyasəti haqqında nəzəri biliklər
Şəxsi keyfiyyətlər: səbrli, nizam-intizamlı, tənqidi fikirlərə təmkinli yanaşma, gənclərlə rahat
ünsiyyət qurmaq bacarığı, humanist, mərhəmətli

İşə qəbul II mərhələdən ibarətdir :
I. Sənədlərin qəbulu :
Aşağıda qeyd olunan siyahı üzrə sənədlər 03 sentyabr 2018-ci il tarixədək Azərbaycan
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinə təqdim edilməli və ya poçt
vasitəsilə göndərilməlidir. (Ünvan: Bakı şəhəri, Az 1072, Olimpiya küçəsi 4; əlaqə telefonu: 46521-55)
.
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ərizə
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
ali təhsil haqqında sənədin surəti
əmək kitabçasının surəti
sağlamlıq haqqında arayış
rəngli fotoşəkil 1 ədəd (ölçüsü 4 x 6)

Qeydlər:
-

-

1993-cü ildən sonrakı dövrlərdə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş ali
təhsil haqqında sənədlər “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və
ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
Qanunvericiliklə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda yalnız son 6 ay ərzində verilmiş sağlamlıq
haqqında arayış qəbul edilir.
Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi vətəndaş tərəfindən əl ilə doldurulmalı və hazırkı dövrü əks
etdirməlidir.
Fotoşəkil hazırkı dövrü əks etdirməlidir.

II. Müsahibə :
Müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatlar www.genclerevi.az internet
saytında yerləşdiriləcəkdir.

