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O GLO SZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZ暮NIE

W BYTOⅧE POSZUKUJE KANDYDATA NA S↑ANOⅧSKO

PSYCHO LOGA

〇・ Miejsce p重aCy- PCPR w Bytowie,

重量・ Wymiar czasu - Pelny etat,

I萱I. Zak重eS Wykonywanych zada丘na stanowisku w szczeg6lno§ci

bedzie obejmowaI:

1. Prowadzenie konsultaql, POradnictwa i terapii dla os6b spraw叫acych

rodzinn雀pleCZe ZaStePCZa i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pleCZy

ZaStePCZeJ ,

2. Udzlelanie pomocy i wsparcia rodzinom zastepczym l PrOWadzacym

rodzinne domy dziecka w reallZaql Zadah vynlkajacych z pleCZy

ZaStePCZg ,

3. Konsultowanie dokonywanq przez organlZatOra rOdzlnn可　PleCZy

ZaStePCZq OCeny Sytuaqii dziecka,

4. Konsultowanie dokonywaneJ PrZeZ Organizatora rodzinne〕 PleCZy

zastepczq oceny rodziny zastepczg lub prowadzacego rodzinny dom

dziecka,

5. Sporzadzanie diagnoz psychofizycznych dziecl umieszczonych w pleCZy

ZaStePCZq ,

6. Opiniowanie w sprawach vymagaJaCyCh stanowiska psychoIoga,

7. OrgamZaqa l PrOWadzenie szkoleh dla os6b sprawuJ雀CyCh rodzinna pleCZe

ZaStePCZa OraZ vyChowank6w umieszczonych w pleCZy ZaStePCZq,

8. Udzielanie wsparcia pelnoletnim vychowankom pleCZy ZaStePCZeJ,

9. UdziaZ w tworzenlu l realizacji Powiatowego Programu Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie oraz innych program6w w zakresie wsparcia dziecka

irodziny.



重V.　　　Forma zatrudnienia:

1. Umowa o prace,

Ⅴ.　Niezbedne wymagania formalne:

PsychoIoglem mO乞e by6 osoba, kt6ra posiada:

1 ・ vyksztaIcenie vyzsze na kierunku psychoIogla,

2. pelna zdolnoS6 do czynnoScI PraWnyCh oraz korzystania z pelnl PraW

Publicznych ,

3. nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umySle przestepstwo lub

umySlne przestepstwo skarbowe,

4. nie byla pozbawIOna Wまadzy rodzicielskiej oraz wまadza rodzicielska nie

JeSt 」q ZaWieszona ani ograniczona,

5. vypelnia obowi雀zek alimentacy.】ny - W PrZyPadku, gdy taki obowiazek

W StOSunku do niej vynika z tytulu egzekucyjnego,

6. posiada uprawnienia do prowadzenia p〔UaZd6w mechanicznych kat. B・

IV・　Dodatkowe wymagania:

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

i systemle PleCZy ZaStePCZq, PrZeCiwdzia宣aniu przemocy w rodzinle,

2・ umiejetnoS6　pracy w zespole i dobra organizaqa pracy wlasnq,

SamOdzielnosc,

3. KomunikatywnoS6, OdpowiedzialnoS6, SumiennoS6,

4. co naJmniej 2 letnie doSwiadczenie zawodowe.

VI・　Wymagane dokumenty:

1. Zyciorys (CV),

2. List motywacyJny,

3. Kserokopie dokument6w potwierdzaj雀cych posiadane wyksztalcenie,

4. Ewentualne kserokopie mnyCh dokument6w o posiadanym

do§wiadczeniu, kwalifikaqjach, uPraWnlemaCh l umlqetnO§ciach,

5. OSwiadczenie kandydata: O POSiadaniu pelnej zdolno§ci do czynno§cI

PraWnyCh oraz o korzystaniu z peInl PraW PubllCZnyCh, a takZe, Ze nie

byl skaza臆ny PraWOmOCnym vyrOkiem s雀du za umy§lne przestepstwo

Sclgane Z OSkarZenla Publicznego lub umy§lne przestepstwo skarbowe,

O POSiadaniu obywatelstwa poIskiego,

6. OSwiadczenie kandydata o tym, 2e cieszy sie nieposzlakowan雀opini年,

7・ OSwiadczenie kandydata o wyraZeniu zgody na przetwarzanie swoich

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnqj

i przyszIych rekrutaql ZgOdnie z art.6　ust・1 1it・ a Og61nego

rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia　27　kwletnla

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z O4.O5 2016) oraz klauzula informacyjna

dot. przetwarzania danych osobovych (druk do pobrania ze strony



mtemetOWej Biuletynu Informacji Publicznqi Powiatowego Centrum

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

8. OSwjadczenie kandydata, Ze wszystkie kopie/kserokopie dokument6w

ZIo乞onych wraz z oferta s亀zgodne z orygmaZami.

Ws岬
nie量o WIasnorecznie I)odoisane

VIII. Termin i miejsce sklad種nia ofert:

Oferty nale乞y sklada6 lub przesyla6　w terminie do 12　marca　2O21 r.

do godz. 15:00　uiczy sie data wpIywu) na adres : Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie, ul. Mi重a 26, 77-100 Byt6w w zamknietych kopertach

Z dopisklem: "Nめurれα StαれO"おJco P5!photogα"

Doku皿enty kt6re wplyna do PowlatOWegO Centrum Pomocy Rodzinie

W Bytowle PO OkreSIonym terminie nle bed雀rozpatrywane.

Ewentualnych informaqji dotyczacych naboru udzieli Pan Tomasz

Wr6blewski - POdinspektor ds. administracyjno-kadrovych w Powiatovym

Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, tel. (59) 822 80 68, nr WeW. 21.

重X. Ime info軸raCje:

Osoby zainteresowane prosimy o skladanie ofert, jednoczeSnie informuJemy

iZ skontaktujemy sie z vybranym osobami.

Oferowane stanowisko nie JeSt StanOWiskiem urzedniczym, W Zwiazku z czym

nie ma zastosowama pracedura naboru i rozstrzygmecia konkursu

PrZeWidziana w ustawie z dnia　21 llStOPada 2008　r. o pracounikach

SamOrZ雀dowych (匂. z IO czerwca　2016　r. Dz. U. z　2O16　r., POZ. 9O2

Z P6Zn. zm.).
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