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OGLOSZEN量B

DYREK↑OR POWIATOWEGO CEN↑RUM POMOCY RODZIN重E

W BYTOⅧE POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOⅧSKO

PSYCHOLO GA

I. Miejsce pracy - PCPR w Bytowie,

I重. Wymiar czasu- Pelny etat,

量I重.　Zak重eS Wykonywanych zada丘na st種nowisku w szczeg6lno§ci

bedzie obejmowal:

1. Prowadzenie konsultaql, POradnictwa i terapii dla os(うb sprawLUaCyCh

rodzinn年pleCZe ZaStePCZa i lCh dzieci oraz dzieci umieszczonych w pleCay

ZaStePCZ刷,

2. Udzielanie pomocy i wsparcla rOdzinom zastepczym i prowadzacym

rodzinne domy dziecka w realizaql Zadah wymkajacych z pleCZy

ZaStePCZq ,

3. Konsultowanie dokonywanq przez organizatora rodzinng pleCZy

zastepczq oceny sytuaqii dziecka,

4. Konsultowanie dokonywang przez organizatora rodzinnq pleCZy

zastepczg oceny rodziny zastepczq lub prowadzacego rodzinny dom

dziecka,

5. Sporzadzanie diagnoz psychofizycznych dziecl umieszczonych w pleCZy

ZaStePCZq ,

6. OpimOWanie w sprawach vymagaJaCyCh stanowiska psychologa,

7. Organizaqa l PrOWadzenie szkoleh dla os6b sprawuJaCyCh rodzinna pleCZe

zastepcza oraz wychowank6w umieszczonych w pleCZy ZaStePCZq,

8. Udzielanie wsparcia pelnoletnim vychowankom pleCZy ZaStePCZg,

9. Udzial w tworzeniu i reallZaqii Powiatowego Programu Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie oraz innych program6w w zakresle WSParCia dziecka

l rOdziny.

圏



IV.　　　Forma zatrudnienia:

1. Umowa o prace,

V.　Niezbedne wymagania formalne:

Psychologlem mOZe by6 osoba, kt6ra posiada:

1. wyksztaまcenie wy乞sze na kierunku psychoIogla,

2. pelna zdolnoS6 do czynno§cI PraWnyCh oraz korzystama Z Pelm PraW

Publicznych ,

3. me byla skazana prawomocnym wyrokiem za umySle przestepstwo lub

umySlne przestepstwo skarbowe,

4. nie byla pozbawIOna Wladzy rodzicielskiQj oraz wladza rodzicielska nie

」eSt Jq ZaWleSZOna ani ograniczona,

5. vypelnia obowiazek alimentacyJny - W PrZyPadku, gdy taki obowiazek

W StOSunku do ni匂wynika z tytulu egzekucyjnego,

6. posiada uprawnienia do prowadzenia pQjazd6w mechanicznych kat. B.

IV.　Dodatkowe wymagania:

1. wiedza z zakresu prawa rodzinnego, uStaWy O WSPleraniu rodziny

i systemie pleCZy ZaStePCZeJ, PrZeCiwdzialaniu przemocy w rodzime,

2. umi匂etnoS6　pracy w zespole i dobra organizaqa pracy wIasng,

SamOdzielnoS6 ,

3. Komunikatywno§6, OdpowiedzlalnoS(三, SumiennoS6,

4. co naJmni匂2 letnie doSwiadczenie zawodowe.

VI.　Wymagane do量umenty:

l. Zyciorys (CV),

2. List motywacyJny,

3. Kserokopie dokument6w potwierdzajacych posiadane wyksztalcenie,

4. Ewentualne kserokopie innych dokument6w o posiadanym

doSwiadczeniu, kwalifika(jach, uPraWnieniach i umlgetnOSclaCh,

5. OSwiadczenie kandydata: O POSiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoScI

PraWnyCh oraz o korzystaniu z pelnl PraW Publicznych, a takZe, Ze nie

byl skazany prawomocnym wyrokiem s雀du za umySlne przestepstwo

Sclgane Z OSkarZenia publicznego lub umy§1ne przestepstwo skarbowe,

O POSiadaniu obywatelstwa poIskiego,

6. OSwiadczenie kandydata o tym, Ze cieszy sie nieposzlakowana opinia,

7・ O§wiadczenie kandydata o wyraZeniu zgody na przetwarzanie swoich

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnq

l PrZySZlych rekrutaql ZgOdnie z art.6　ust.1 1it. a og6lnego

rozporzadzenia o ochronie danych osobovych z dnia　27　kwietnia

2O16 r・ (Dz. Urz. UE L l19 z O4.O5・2016) oraz klauzula informacyjna

dot・ PrZetWarZania danych osobowych (druk do pobranla Ze StrOny



mtemetowQj Biuletynu InformaQji Publicznej Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Bytowie bip.pcpr.powiatbytowski.pl,

8. OSwiadczenie kandydata, Ze wszystkie kopie/kserokopie dokument6w

zIoあnych wraz z oferta sa zgodne z orygmalami.

Ws岬
niego wiasnorecznie podpisane

V重II. ↑ermin i miejsce skl楓dania ofert:

Oferty naleZy SkIada6 lub przesylaC w terminie do　22 1iロca　2021 r.

do:岬(liczy sie data wplywu〉 na adres : Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie, ul. Mila 26, 77-100 Byt6w w zamknirtych kopertach

z dopiskiem: ”JV轟b6r nα StαれOul,さsたo PsりCho[ogα"

Dokumenty kt6re wpIyn包　do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Bytowie po okreSIonym terminle nie bed雀rozpatrywane.

Ewentualnych lnformaql dotyczacych naboru udzieli Pan Tomasz

Wr6blewski - POdinspektor ds・ administracy叩O-kadrovych w Powiatovym

Centrum Pomoey Rodzinle W Bytowle, tel. (59) 822 80 68, nr WeW. 2l・

重X. Irme informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o skladanie ofert, jednoczeSnie infomuemy

iZ skontaktujemy sle Z vybranym osobami.

Oferowane stanowisko nie JeSt StanOWiskiem urzedniczym, W ZWiazku z czym

nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygniecia konkursu

przewidziana w ustawie z dnia 21 llStOPada 2008 r. o pracownikach

samorzadowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
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