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OGLOSZEN量E

DYRBK↑OR POWIATOWBGO CEN↑RUM POMOCY RODZINIE

W BYTOⅧE POSZUKUJB KANDYDA↑A NA STANOⅧSKO

PSYCHOLOGA

重・ Miejsce pracy- PCPR w Bytowle,

I量・ Wymiar czasu - Pelny etat,

重重量・ Zakres wykonywanych zada丘na stanowisku w szczeg61no§ci

bedzie obejmowa重:

1. Prowadzenie konsultaql, POradnictwa臆i terapii dla os6b sprawuJaCyCh

rodzima pleCZe ZaStePCZa i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pleCZy

ZaStePCZq ,

2. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastepczym i prowadz年cym

rodzinne domy dziecka w realizaql Zadah vynikajacych z pleCZy

ZaStePCZq ,

3. Konsultowanie dokonywanq przez organizatora rodzinnq pleCZy

ZaStePCZq OCeny SytuaQji dziecka,

4. Konsultowanie dokonywan可　przez organizatora rodzimqI PleCay

ZaStePCZq OCeny rOdziny zastepczq lub prowadzacego rodzinny dom

dziecka,

5. Sporz雀dzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umleSZCZOnyCh w pleCZy

ZaStePCZq ,

6. Opmiowanie w sprawach wymagaJaCyCh stanowiska psychologa,

7・ Organizaqa l PrOWadzenle SZkoleh dla os6b sprawuJaCyCh rodzima pleCZe

ZaStePCZa OraZ WyChowank6w umieszczonych w pleCZy ZaStePCZq,

8. Udzielanie wsparcia pelnoletmm WyChowankom pleCay ZaStePCZq,

9. UdziaI w tworzeniu i realizaQji Powiatowego Programu Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie oraz innych program6w w zakresie wsparcla dziecka

l rOdziny.



重V.　　　Forma zatrudnienia:

1. Umowa o prace,

V.　Niezbedne wymagania fo重malne:

PsychoIoglem mOZe by(三osoba, kt6ra posiada:

1. vyksztaIcenie wyzsze na kierunku psychoIogla,

2. pelna zdolnoS《三do czynno§cI PraWnyCh oraz korzystania z pelm PraW

Publicznych,

3. nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umySle przestepstwo lub

umySlne przestepstwo skarbowe,

4. nie byla pozbawiona w書adzy rodzicielskiej oraz w書adza rodzicielska nie

JeSt jq zawieszona ani ograniczona,

5. wypeZnia obowiazek alimentacy〕ny - W PrZyPadku, gdy takl ObowlaZek

w stosunku do niej vynika z tytulu egzekucyjnego,

6. posiada uprawnienia do prowadzenia pqiazd6w mechanicznych kat. B.

IV.　Dodatkowe wymagania:

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

l SyStemie pleCZy ZaStePCZ句, PrZeCIWdzialanlu PrZemOCy W rOdzime,

2. umlqetnOSC pracy w zespole i dobra organizaqa pracy wlasnq,

SamOdzielnoS6,

3. KomunikatywnoS6, OdpowiedzialnoS6, SumiennoSC,

4. co naJmni匂2 letnie doSwiadczenie zawodowe.

V重.　Wymagane dokumenty:

l. Zyciorys (CV),

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokument6w potwierdzajacych posiadane wyksztalcenie,

4. Ewentualne kserokopie innych dokument6w o posiadanym

do§wiadczeniu, kwalifikaQjach, uPraWnieniach i umidetno§ciach,

5. O§wiadczenie kandydata: O POSiadaniu pe書nej zdolno§ci do czynno§ci

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

byl skazany prawomocnym wyrokiem s年du za umySlne przestepstwo

Sclgane Z OSkarあnia publicznego lub umySlne przestepstwo skarbowe’

o posiadanlu Obywatelstwa poIskiego,

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

7. OSwiadczenle kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanle SWOICh

danych osobovych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej

i przyszlych rekrutaql ZgOdnie z art.6　ust.1 1it. a og6lnego

rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L l19 z O4.05.2O16) oraz klauzula informacyjna

dot przetwarzania danych osobowych (druk do pobrania ze strony



intemetowej Biuletynu Informacji PublicznQj Powiatowego Centrum

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

8. OSwiadczenie kandydata, Ze wszystkie kople/kserokopie dokument6w

ZloZonych wraz z oferta sa zgodne z oryginalami・

W岬
nie寧O WIasnorecznie POdpisane

VIII. Te重min i miejsce s細adania ofert:

Oferty naleZy sklada6 lub przesyla6　w terminie do　8 1iDca　2021 r.

do godz. 15:00 (liczy sle data wplywu) na adres : Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie, uL Mila 26, 77-1OO Byt6w w zamknietych kopertach

z dopiskiem‥ ,,Ndir nα StαれOu宛sko Psgchoさogα"

Dokumenty kt6re wplyna do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W Bytowie po okre§lonym terminie nie bed雀rozpatrywane.

Ewentualnych informacji dotycz雀cych naboru udzieli Pan Tomasz

Wr6blewski - POdinspektor ds. admmistracyJnO-kadrovych w Powiatowym

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

IX. Irme informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o skladanie ofert, jednocze§nie informl叫emy

iZ skontaktujemy sie z vybranyml OSObami.

Oferowane stanowISko nie jest stanowiskiem urzednicaym, W ZWl年Zku z caym

nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygniecia konkursu

PrZeWidzlana W uStaWie z dnia　21 1istopada　2008　r. o pracownikach

SamOrZadovych (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).


