
POWTATOWE CENTRUM FOMOCY RODZINIE

W RY「=DW即日

Ul. Mila 26, 77-100 Byt6w, tel./fax. 59 822 80 68

南rWW. o CP rbvtow. ol

e-ma11 : kontakt@pcprbytow. pl

DOA llOl-19/21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Byt6w dnla 23 09 202l r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W BYTOWIE POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

PSYCHOLOGA

I.　Miejscepracy臆PCPRwBytowle,

II. Wymiar czasu 「1/4 etatu,

I量I.　Zakres wykonywanych zadah na stanowisku w szczeg6lnoiti bedzie

ObejmowaI:

1. Prowadzenle konsultaql, POradnictwa i terapii dla os6b sprawuJaCyCh rodzinnq pleCZe

ZaStePCZかich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pleCZy ZaSt?PCZq,

2. Udzielanie pomocy l WSParCia rodzinom zast?PCZym l PrOWadzacym rodzime domy

dziecka w realizaql Zadah wynikz弱cych z pleCZy ZaSt?PCZg ,

3. Konsultowanie dokonywang przez organizatora rodzimq pleCZy ZaStePCZq OCeny Sytuaq l

dziecka,

4. Konsultowanie dokonywan可przez organizatora rodzmm鋤PleCZy ZaSt?PCZq OCeny rOdziny

ZaSt?PCZQj lub prowadz脅CegO rOdzmmy dom dzleCka,

5. Sporzqdzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w pleCZy ZaSt?PCZg,

6. OpinlOWanie w sprawach wymag明CyCh stanowiska psychoIoga,

7. Udzielanie wsparcia pelnoletnim wychowankom pleCZy ZaSt?PCZq.

1V. Forma zatrudnienia:

1. Umowa o prac?,

V.　Niezbedne wymagania formalne:

PsychoIoglem mOZe by6 0SOba, kt6ra posiada:

1. Wyksztalcenie wyzsze maglSterSkle na kierunku psychoIogla,



2. Obywatelstwo poIskie, Z ZaStrZeZeniem art. 1 l ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 1istopada

2008 r. o pracownikach samorz?dowych (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 1282),

3. Pe書na zdolnoS6 do czymoScI PraWyCh oraz korzystania z pe書ni praw publlCZnyCh,

4. Poslada uprawnienia do prowadzenia pqjazd6w mechanlCZnyCh kat B

量V.　Dodatkowe wymagania:

1. Wledza z zakresu prawa rodzmmegO, uStaWy O WSPleranlu rOdziny l SyStemle PleCZy

zast?PCZq, PrZeCiwdzialaniu przemocy w rodzinie,

2. Umiqetnosc pracy w zespole i dobra organlZaqa PraCy Wlasnq, SamOdzielno§6,

3. Komunikatywnoi6, Odpowiedzialno§6, SumiennoS6,

4. Co naymniej 2 letnie doiwiadczenie zawodowe.

VI.　Wymaganedokumenty:

1. CV (ZaWierajqce: imi? i nazwisko, dat? urOdzenia, dane kontaktowe, Wykszta書cenie,

kwalifikaqe zawodowe, PrZebieg dotychczasowego zatrudnienia),

1. List motywacy]ny,

2. Kserokople dokument6w potwierdz年japych posiadane wyksztalcenle,

3. Kserokople dokument6w potwlerdzajapy staz pracy (Swiadectwa pracy),

4　OSwladczenie o pe十nQj zdolnoici do czynno§cI PraWnyCh oraz o korzystaniu z peini

PraW Publicznych,

5.量me dodatkowe dokumenty o posiadanych kwa聞kaqiach i umlq?tnOSciach,

6　O§wiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie swoich danych

osobowych zawartych w ofercle PraCy dla potrzeb aktualnej rekrutaql ZgOdnie z art

6　ust.1 1it. a og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych

z dnla 27 kwletnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L l19 z O405.2016) oraz klauzula

infomacylna dot przetwarzanla danych osobowych (druk do pobrania ze §trOny

internetowej BiuIetynu Informacji Publicz皿ej Powiatowego Centrum Pomocy

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

7. Oiwiadczenie kandydata, Ze WSZyStkie kopie爪serokopie dokument6w z書ozonych wraz

Z Ofe垂sa zgodne z oryglnalami

Wszvstkie dokumentv z!o互one DrZeZ kandvdata DOWinnv bv6 I)rZeZ nie里O WIasnorecznie

DOdpisa鵬



VIII. Termin i mteJSCe SkIadania ofe巾:

Oferty nale2y sklada6 lub przesyね6　w teminie do 15　DaZdziermika　202宣　r.

do餌)dz, 15:00 0iczy si? data wp書ywu) na adres : Powiatowe Centnm Pomocy Rodzinie, uL

Mila 26, 77-100 Byt6w w zamkni?tyCh kopertach z dopisklem: ”N祝毒r m stmO読sAo

華甲holのga L〃 eta初年

Dokumenty kt6rc wplyna do Powiatowego Cen肌m Pomocy Rodzinle

w Bytowie po okrestonym teminie nie bedq rozpatrywane.

Ewentualnych infoma匂v dotyczacych naboru udzieli Pan Tomasz Wrdblewski　-

podinspektor ds. admnistracyjnokadrowych w Powiatowym Centnm Pomocy Rodzinie

w Bytowie, teL (59) 822 80 68, nrWeW. 21・

IX.　I皿ne informacJe:

Osoby zainteresowane prosimy o sk書adanie ofit jednoczeSnie infomulemy iz skontaktLUemy

sl? Z vybranyml OSObami.

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzedniczym. w zwlaZku z czym nie ma

zastosowania procedura naboru i rozstrzygm?Cia konkursu przewidziana w ustawie z dnia

21 1istopada 2008 r. o pracownikach samorz如owych (t・J Dz・ U. z 2019 r・ POZ 1282)・

DokumentaQja kandydat6w kt6rzy nle ZOStanq Wybrani zostanie trwale zniszczona po okresle

trzech miesl?Cy Od dnia zakohczenia prooesu rekrutaqj l.


