Trainee Project Officers (PPA Executive Team)
3-miesięczne Praktyki Studenckie w Londynie
Polish Psychologists’ Association od maja 2009 oferuje studentom ostatnich lat psychologii,
socjologii i pedagogiki możliwość odbycia 3-miesięcznych praktyk studenckich w ramach
programów typu Socrates-Erasmus. Studenci w ramach zespołu Executive Team
(działającego przy Radzie PPA) obejmują szereg obowiązków związanych z pracą organizacji.
Jest to bardzo dobra okazja do zdobycia cennego doświadczenia w pracy psychologicznej.
Praktykanci uczestniczą także w projektach związanych z zarządzaniem i koordynowaniem
prac organizacji charytatywnej zrzeszającej ponad 200 Członków, biorą udział w procesie
diagnozowania potrzeb i realizacji wsparcia psychologicznego dla polskich migrantów.
Proponowane obowiązki (szczegółowy zakres zostanie ustalony indywidualnie dla każdej z
osób zależnie od doświadczenia, umiejętności oraz osobistych celów rozwojowych):
 wsparcie administracyjne dla Rady PPA oraz Executive Team (spotkania, korespondencja
z Członkami, Klientami i Partnerami Stowarzyszenia)
 wsparcie dla projektów PPA (wewnętrznych oraz zewnętrznych) związanych z
indywidualnymi zainteresowaniami i specjalizacją Praktykanta np. w kontakcie
terapeutycznym, szkoleniach, doradztwie zawodowym, grupie wsparcia, etc.
 poszukiwanie informacji na stronę internetową PPA i uaktualnianie strony
 aktywne uczestnictwo w spotkaniach z członkami PPA oraz organizacja spotkań
 asystowanie w procesie rekrutacji i angażowania nowych Członków Stowarzyszenia,
zarządzanie bazą danych, zarządzanie statusem członkostwa
 pomoc w działaniach brand marketingowych, brandingu, działalności PR
 prowadzenie dzienniczka praktyk oraz redagowanie ‘Przewodnika po Praktykach w PPA’ projektu współtworzonego przez kolejnych Praktykantów PPA.
Oczekujemy że kandydaci na praktyki wykażą się następującymi umiejętnościami, które
będą rozwijane podczas praktyki:
 umiejętność planowania własnej pracy oraz pracy samodzielnej (bez superwizji)
 dobre umiejętności komunikacyjne (w mowie i piśmie)
 umiejętność pracy zespołowej
 elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków pracy
 pozytywne nastawienie do Klienta: zarówno wewnętrznego (Członkowie) jak i
zewnętrznego (Klienci)
 odpowiedzialność i rzetelność
 wysoka motywacja do działania oraz umiejętność wyjścia z inicjatywą
 umiejętność pracy terminowej i punktualność
 dokładność w wykonywaniu zadań oraz umiejętność obchodzenia się z poufnymi
informacjami i danymi osobowymi.
Kandydatów na praktyki prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego i przesłanie na adres
info@polishpsychologistsclub.org. Każdy kandydat który spełni wyszczególnione wymagania,
odbędzie następnie telefoniczną rozmowę kwalifikacyjną z członkiem Rady PPA.
Uwaga! Minimalna ilość godzin praktyk to 20 godzin tygodniowo przez 3 miesiące. PPA jako
organizacja charytatywna nie oferuje dodatkowego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów
(mieszkania, dojazdu). Studenci zatem muszą liczyć się z koniecznością utrzymania ze
stypendium oraz własnych środków. Godziny pracy dla PPA mogą być elastycznie dobrane do
potencjalnych innych zajęć studenta (np. kursów, szkoleń lub pracy part-time). Miejsce pracy
to Hammersmith, Londyn Zachodni. Studenci mogą być proszeni o dojazd do innych
lokalizacji w związku z projektami i spotkaniami, w których będą uczestniczyć.

