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OGLOSZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W BYTOWIE POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

PSYCHOLOGA

I.　Miejscepracy-PCPR wBytowle「

量I. Wymiar czasu -3/4 etatu,

III.　Zakres wykonywanych zadah nai∴StanOWisku w szczeg6看nosti b可Zie

Obejmowa書:

1・ Prowadzenie konsultaql・ POradnictwa l terapii dla os6b spraw明cych rodzinna pleCZ?

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

2・ Udzielanie pomocy l WSParCia rodzinom zastepczym l PrOWadzacym rodzime domy

dzleCka w reallZaql Zadah wynikajqcych z pleCZy ZaSt?PCZq,

3. Konsultowanie dokonywaneJ PrZeZ Organizatora rodzim句pleCZy ZaSt?PCZg OCeny Sytuaql

dziecka,

4・ Konsultowanie dokonywanq przez orga111ZatOra rOdzinnq pleCZy ZaSt?PCZg OCeny rOdziny

ZaSt?PCZej lub prowadzapego rodzinny dom dziecka,

5. Sporzadzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w pleCZy ZaSt?PCZq ,

6. Opiniowanie w sprawach wymag明cych stanowiska psychoIoga,

7. Organizaqa l PrOWadzenie szkole丘dla os6b sprawuJ年CyCh rodzima pleCZ? ZaSt?PCZa OraZ

WyChowank6w umieszczonych w pleCZy ZaSt印CZq ,

8. Udzielanie wsparcia pe書noletnim wychowankom pleCZy ZaSt?PCZg,

9. Udzial w realizaql PrOgram6w w zakresie wsparcia dziecka i rodziny.

IV. Forma zatrudnienia:

1. Umowa o prac?,



V.　Niezbedne wymagania formalne:

PsychoIoglem mOZe by6 osoba, kt6ra posiada:

1. Wyksztalcenie wyzsze maglSterSkie na kierunku psychologla,

2　Obywatelstwo poIskie, Z ZaStrZeZeniem art ll ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 2=lStOPada

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

3. Pelna zdolno§6 do czynnodei prawych oraz korzystania z pelni praw publicznych,

4. Posiada uprawnlenla do prowadzenia p{りaZd()w mechanlCZnyCh kat. B.

IV.　Dodatkowewymagania:

1. Wiedza z zakresu prawa rodzimego, uStaWy O WSPleranlu rOdziny l SyStemle PleCZy

zast?PCZq , PrZeCiwdzialanlu PrZemOCy W rOdzinie,

2. Umi排tnOSc pracy w zespole l dobra organizaqa pracy w書asn勘SamOdzielnoS6.

3　Komunikatywno窮, Odpowiedzialno§C, Sumiemo;C,

4. Co naymni句2 letnie doSwiadczenie zawodowe.

V!.　Wymagane dokumenty:

1 CV (ZaWierajqce: lmi? i nazwisko, dat? urOdzenia, dane kontaktowe, vyksztalcenie,

kwa皿kaqe zawodowe, PrZebieg dotychczasowcgo zatrudnlenla),

1 LISt mOtyWaCyJny,

2　Kserokopie dokument6w potwierdz魂cych posladane wyksztaleenie,

3. Kserokopie dokument6w potwlerdz魂cy staz pracy (Swiadectwa pracy),

4. O§wiadczenie o pelnq zdolnosti do czynnoSci prawnych oraz o korzystanlu Z Pelni

PraW PubllCZnyCh,

5. Jnne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikaQjach i umleJ?tnOSciach,

6　OSwiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie swoich danych

osobowych zawaIlych w ofercle PraCy dla potrzeb aktualnq rckrutaql ZgOdnie z art.

6　ust.1 llt. a Ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobo‘vyCh

z dnia 27 kwletnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z O4.05.2016) oraz klauzula

lnfomac)jna dot przetwarzanla danych osobowych (druk do pobra皿ia ze §trOny

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy

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

7　0§wiadczenie kandydata, Ze WSZyStkle kopie化serokopie dokument6w ztozonych wraz

Z Oferta sq zgodne z oryglnalami・



W岬
podpisane

VIII. Termin i miejsce skIadania ofe巾:

Oferty nale2y sklada6 lub przesy書ac w teminie do 15　DaZdziemika　2021 r.

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

Mi書a 26, 77-100 Byt6w w zamkni?tyCh kopertach z dopiskiem: "州αbdr m SJanow芯ko

均Cholqga 3〃 ea基板今

Dokumenty ktdre wplyna do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Bytowie po okre;lonym teminie nie b?dq rozpatrywane.

Ewentualnych infomaQji dotyczapych naboru udzieli Pan Tomasz Wrdblewskl　-

POdinspektor ds. admmistracyjno-kadrowych w Powiatowym Centrum Pomoey Rodzinie

WBytowie, tel. (59) 822 80 68, nrWeW・ 21・

IX.　萱血ne informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o skladanie ofin jednoczeinie infomuJemy lZ skontaktuJemy

Sl? Z Wybranymi osobami.

Oferowane stanowisko me jest stanowiskiem urzedniczym, W Zwiazku z czym nie ma

ZaStOSOWania procedura naboru i rozstrzygni?Cia koIlkursu przewidziana w ustawie z dnia

2=lStOPada 2008 r. o pra∞Wnikach samorz如owych (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 1282).

Dokumentaqa kandydat6w kt6rzy nie zostana wybrani zostanie trwale zniszczona po okresie

trzech miesleCy Od dnla Zakofrozenia procesu rekrutaq l.


