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OGLOSZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W BYTOWIE POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOW量SKO

PSYCHOLOGA

I.　Miej§CePraCy-PCPR w Bytowle,

II. Wymiar czasu -1/4 etatu,

I暮I.　Zakres wykonywanych Zadah na∴∴StanOWisku w szczeg6lnosti bedzie

Obejmowa書:

1. Prowadzenie konsultaqu, POradnictwa白erapii dla os6b spraw叫aCyCh rodzimq pleCZ?

ZaSt?PCZa i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pleCZy ZaSt?PCZq,

2　Udzielanie pomocy l WSParCia rodzinom zast印czym l PrOWadzapym rodzinne domy

dziecka w realizaqi zadah wynikajapych z pleCZy ZaSt?PCZq,

3　Konsultowanie dokonywanq przez organizatora rodzinng pleCZy ZaSt?PCZg OCeny Sytuaql

dziecka,

4. Konsultowanie dokonywanq przez organizatora rodzimq pleCZy ZaSt?PCZ句OCeny rOdziny

ZaSt?PCZ匂lub prowadzacego rodzinny dom dziecka,

5. Sporzqdzanie diagnoz psychofizycznych dzleCi umieszczonych w pleCZy ZaStePCZq,

6. Opiniowanie w sprawach ‘vymagaJqCyCh stanowISka psychoIoga,

7. Udzielanie wsparcia pe書noletnim wychowankom pleCZy ZaSt?PCZq

IV. Forma zatrudnienia:

1. Umowa o prace,

V.　Niezbedne wymagania formal血e:

PsychoIoglem mOZe byC osoba, kt6ra posiada.

1. Wykszta富cenie wyzsze maglSterSkie na kierunku psychoIogla,



2　ObywatelsIwo poiskie’Z ZaStrZeZeniem ar=l ust・ 2 i 3 Ustawy z dnia 21 1istopada

2008 r. o pracownikach samorzqdowych (t.j. Dz・ U. z 2019 r. poz 1282).

3・ Pelnq zdolno§6 do czymodei prawych oraz korzystania z pelni praw publlCZnyCh,

4. Poslada uprawnienia do prowadzenla PQIaZd6w mechanicznych kat. B.

IV.　Dodatkowe wymagania:

1・ Wiedza z zakresu prawa rodzmnegO・ uStaWy O WSPleranlu rOdziny l SyStemle PleCZy

ZaStePCZq. PrZeCiwdzialamu PrZemOCy W rOdzinle,

2. Umi明tnosc pracy w zespole i dobra organlZaqa PraCy W書asn勘SamOdzielnoS6.

3. Komunikatywno;6, Odpowiedzialno§6, SumieれnO§6,

4. Co n町mniq 2 letnie do§wiadczenie zawodowe.

VI.　Wymagane dokumenty:

l. CV (ZaWieraiace‥ imi? i nazwisko, dat? urodzenia. dane kontaktowe, vyksztalcenie,

kwalifikaqie zawodowe, PrZebleg dotychczasowego zatrudnienla),

l. LISt mOtyWaCyiny,

2　Kserokople dokument(5w potwierdzajapych posiadane wykszta書cenle,

3　Kserokople dokument6w potwierdzajapy staz pracy (Swiadectwa pracy),

4. OSwiadczenle O Pe書n句zdolnoSci do czynnodei prawnych oraz o korzystaniu z pe]nl

PraW PubllCZnyCh,

5. Inne dodatkowe dokumenty o posladanych kwalifikaqjach i umlqIetnOstiach,

6　OSwiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie swoich danych

OSObowych zawartych w ofercle PraCy dla potrzeb aktualnq rekrutaql ZgOdnle Z art.

6　ust.1 1it. a og6lnego 「ozporzadzenia o ochronie danych osobowych

Z dnia 27　kwletma 2016　r. (Dz. Urz. UE L l19 z O4.05.2016) oraz klauzula

lnfomacyjna doしPrZetWarZanla danych osobowych (druk do pobrania ze §trOny

inter血etowej Biuleb′nu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy

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

7. O$wiadczenie kandydata, Ze WSZyStkie kopie/kserokopie dokumen16w zIozonych wraz

Z Ofe巾Sq ZgOdne z orygmalami.

Wszvstkie dokumentv zIoZone DrZeZ kandvdata mowinnv bv6 DrZeZ niego wlasnorecznie

ロOdpisa蝉



V看II. Termin i mleJSCe Sk]adania ofert:

Oferty nalezy sklnda6 lub przrsyfat w teminie do O3　wrz亙山I　2021 r.

do godz. 15:00 (1iczy sie data wplyun) na adres : Powiatowe Cen血m Pomocy Rodziniel uL

Mi書a 26, 77-100 Byt6w w zamkni?tyCh kopertach z dopiskiem’"Na描r m SltanOl壷加

母hologa "

Dokunenty kt6re wplynq do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Bytowie po okre乱onym teminie nle beda rozpatrywane.

Ewentualnych infomaqi dotyczapych naboru udziell Pan Tomasz Wrdblewskl　-

podinspektor ds. adminlStraCy〕nO-kadrowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Bytowie, tel・ (59) 822 8068, nrWeW. 2l.

IX.　Inne informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o skladanie ofer| j ednoczeinie infom‘Uemy iz skontaktujemy

Sl? Z Wybranym1 0SObaml.

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urz?dniczym, W ZWiqzku z czym nie ma

ZaStOSOWania procedura naboru i rozstrzygni?Cia konkursu przewldzlam W uStaWie z dnia 21

=stopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

帖


