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OGLOSZEN量E

DYREKTOR POⅧATOW唱GO CEN↑RUM POMOCY RODZIN量E

W BYTOⅧE POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOⅧSKO

PSYCHOLOGA

〇・ Miejsce pracy- PCPR w Bytowie,

重I・ Wymiar czasu- PeIny etat,

II〇・ Zakres wykonywanych zada丘m stanowisku w szczeg6lno§ci

bedzie obqjmowa重:

1. Prowadzenie konsultaql, POradnictwa i terapii dla os6b sprawu雀cych

rodzinna pleCZe ZaStePCZ雀i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pleCZy

ZaStePCZq ,

2. Udzlelanie pomocy i wsparcia rodzinom zastepcaym i prowadzacym

rodzinne domy dziecka w reallZaql Zadah vynikajacych z pleCZy

ZaStePCZg ,

3. Konsultowanie dokonywanq przez organizatora rodzlnnq PleCZy

ZaStePCZ句OCeny SytuaCji dziecka,

4. Konsultowame dokonywanq przez organizatora rodzinng pleCay

ZaStePCZq OCeny rOdziny zastepczq lub prowadzacego rodzinny dom

dziecka,

5・ Sporzadzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w pleCZy

ZaStePCZg ,

6. Opiniowanie w sprawach wymagaJaCyCh stanowiska psychoIoga,

7・ Organizaqa l PrOWadzenie szkole丘dla os6b sprawuJaCyCh rodzinna pleCZe

ZaStePCZa OraZ WyChowank6w umieszczonych w pleCZy ZaStePCZg,

8・ Udzielanie wsparcia pelnoletnim wychowankom pleCZy ZaStePCZq,

9. Udzial w tworzeniu i realizacji Powiatowego Programu Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie oraz innych program6w w zakresie wsparcia dziecka

i rodziny.



重V.　　　Forma zatrudnienia:

1. Umowa o prace,

V.　Niezb?dne wymagania formalne:

PsychoIoglCm mOZe byC osoba, kt(うra poslada.

1 vhyksztalceme “ryZSZe na kierunku psychoIogla,

2. pclna zdolnoS6 do 。ZynnO§cI PraWnyCh oraz korzystama Z PeInl PraW

Publicznych ,

3　nle byla skazana prawomocnym vyroklem Za umySle przestepstwo lub

umySlne przesしepst“′O Skarbowe,

4. me byla pozbawIOna Wladzy rodzIClelsklq OraZ Wladza rodzIClelska me

」eSt」e」 ZaWleSZOna anl OgramCZOna,

5 “rypelma ObowlaZek alimentacy」ny - W PrZyPadku, gdyしakl ObowlaZek

w stosunku do nlq ¥vynlka z tytulu egzckucy]negO,

6　poslada uprawmema do prowadzema POJaZd6w mechamCZnyCh kat B

IV.　Dodatkowe wymagania:

1 wledza z zakresu prawa r。dzlnnCgO, uSta‘vy O WSPleramu rOdzlny

l SyStemlC PleCZy ZaStePeZq, PrZeCIWdzlalanlu PrZemOCy W rOdzmlC,

2　umleJeしnoSC pracy w zespole l dobra orgamZaqa PraCy Wlasne」,

samodzielnoSC,

3. KomunikatywnoSC, OdpowledzlalnoSC, SumlennOSC,

4　co na」mmq 2 leしme doSwladczcnle ZaⅥ′Odowc

VI.　Wymagane dokumenty:

1 ZycIOryS (CV),

2　LISt mOtyWaCyJny,

3. Kserokople dokument6w potwlerdza」a。yCh posladane vyksztalcenle,

4　Ewcntualne kserokople mnyCh dokument6w o posladanym

doSwladczenlu, kwallfikacJaCh, uPraWnlemach l umlqetnOSclaCh,

5　OSwladczeme kandydata o posladamu PdneJ ZdolnoScl do czynnoScI

prawnych oraz o koraysしanlu Z Pdm PraW PubllCZnyCh, a tak乞e, Ze me

byl skazany prawomocnym “ryroklem Sadu za umySlne przestepst“▼O

Sclgane Z OSkarzema PubllCZnegO lub umyilnc przestepstwo skarbowe’

o posladanlu ObywatcIstwa poIsklC`gO’

6　OSwladczeme kandydata o tym, Ze cleSay Sle nlePOSZlakowana opmla,

7　OSⅥ▼ladczemC kandydaしa o vIryraZcnlu ZgOdy na przeしwarzanie swoICh

danych osobowych zawartych w oferc`le PraCy dla poしrzeb aktualnq

l PrZySZlych rckrutaql ZgOdme Z art・6　ust-.1 llt a Og6lnego

rozporzadzema O OChrome danyeh osobo‘vyCh z dnla　27　kwletma

2016 r (Dz Urz UE L l19 z O4・052016) ora臆Z klauzula mformacy」na

dot przctⅥ′arZanla danych osoboⅥryCh (druk do pobranla Ze StrOny



intemetow匂　Biuletynu Informaqji PublicznQj Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Bytowie blP.PCPr.POWiatbytowski・Pl,

8. O§wiadczenie kandydata, 2e wszystkie kopie/kserokople dokument6w

zIo乞0nyCh wraz z oferta s雀zgodne z oryginalami.

Wszvstkie doku血ent▼ ZIoZone I)rZeZ kand▼data powinnv bv6 DrZeZ

nie蜜O wiasnorecznie DodDisane

VIII. Termin i miQjsce skladania ofert:

Oferty naleZy skladaC lub przesyla6　w terminie do　28　maうa　2021 r.

do godz. 15:00 (liczy sie data wplywu) na adres : Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzime, ul. Mila 26, 77-100 Byt6w w zamknietych kopertach

z dopiskiem: "Ndiγ nα StαれOu宛sJco A5gC九o重ogα"

Dokumenty kt6re wplyna do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W Bytowie po okreSIonym terminie rlie b?da rozpatrywane.

Ewentualnych informacji dotycz雀cych naboru udzieli Pan Tomasz

Wr6blewski - POdinspektor ds・ admnistracyJnO-kadrowych w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, tel. (59) 822 8O 68, nr WeW. 21.

重X. Inne info章maQje:

Osoby zainteresowane prosimy o skIadanie ofert, jednocze§nie informuJemy

iZ skontaktujemy sie z wybranyml OSObami.

Oferowane stanowisko nie JeSt StanOWiskiem urzedniczym, W ZWiazku z czym

nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygniecia konkursu

PrZeWidziana w ustawie z dnla　21 1istopada 2008　r. o pracownikach

SamOrZadowych (寄. z lO czerwca　2016　r. Dz. U. z　2016　r., POZ. 902

Z P6Zn. zm.).


