
görev tanımı :

Gerekli boş kontenjan sayısı:
yönetici: Proje memuru
iş yeri:

Psikolog, bilinçlendirme oturumlarını yürütmekten ve aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:
• Ölçülebilir davranış müdahaleleri tasarlayarak ve uygulayarak özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine 
davranış danışmanlığı sağlamak.
• PSS'nin günlük aktivitelerini denetlemek ve yönlendirmek.
• Hem dahili hem de harici sevkleri ,sevk kılavuzlarını ve sevk yolunu yakından takip etmek.
• Olası ihtiyaçları/boşlukları belirlemek için Vaka Yönetimi ile yakın çalışmak.
• Faaliyetlerin izlenmesi ve faaliyetlerin çocuklar, ergenler ve bakıcılar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi 
için izleme araçlarının dahili göstergelerinin belirlenmesini sağlamak.
• Uygulanan PSS bireysel / grup oturumlarını yürütmek ve iyileştirmeye rehberlik etmek için öneriler ve geri 
bildirim sağlamak.
• Yaşam becerileri ve PSS Oturumlarının uygulanması.
• Vaka/PSS çalışmalarının belirlenmesi, tasarlanması ve eğitim verilmesine destek olmak
• Bölüm yöneticisine düzenli raporlar yazmak.
• İş görevlerinin, çıktıların, karşılaşılan zorluklar ve gereken desteğin ilerleyişi hakkında bölüm yöneticisini 
düzenli olarak güncellemek ve bilgilendirmek.
• Bölüm yöneticisi ve PSS çalışanları ile iyi iletişimin sağlanması
• Proje faaliyetlerinin çocuk koruma ve TCDŞ ilkeleriyle uyumlu olmasını sağlamak ve teşvik etmek.
  

 Horan Derneği
 Horan Derneği (HF) Ulusal  bir sivil toplum kuruluşudur,Kar amacı gütmeyen bir kueuluştur  . 
Suriye'deki mevcut durum ve insani krizden kaynaklanan insani ihtiyaçlara yanıt olarak Suriye 

halkının acılarını hafifletmek amacıyla Mayıs 2012'de kurulmuştur. HF, farklı sektörlerde faaliyet 
göstermekte, çeşitli proje ve programları hayata geçirmektedir.

Horan Derneği Merkez Ofisi, GIZ tarafından finanse edilen Koruma yaklaşımı projesi için ihtiyaç duyulan destek için tam 
zamanlı personel alımı yapıyor.
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Kişilerarası, iletişim ve koordinasyon becerileri:

● İlgili alanlarda lisans derecesi.
● CBO'lar/STK'larda 1-2 yıllık deneyim.
● Sakarya'da yaşamak.
● Çok güçlü Eğitim ve koçluk Becerileri-Zorunlu -3 yıl minimum
● Güçlü raporlama becerileri.
● Güçlü Excel ve Microso  becerileri.
● İyi İngilizce dili.
●Başvuru sahibi Türk vatandaşı olmalsı veya Türk vatandaşlığına sahip olmalısı şartı

● Güçlü bilgisayar becerileri
● İyi iletişim becerileri.
● Güvenilirlik, Pozi flik ve Esneklik
● Veri toplama ve analizinde deneyim.

Nitelikler / Teknik Beceriler:


