OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza nabór
stanowisko PSYCHOLOGA w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
1.

na

Wymagania niezbędne:

a) wyksźałceniewyższe magisterskie na kierunku psychologia,

b) pełna zdolnośćdo czynnościprawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) niekaralnośćza przestępstwa popełnione umyślnieścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe,

d) obywatelstwo polskie,
e) osoba nie jest i nie była pozbawionawładzy

rodzicielskiej orazwłńzarodzicielska nie jest

jej zańeszona ani ograniczona,
f) wypełnia obowiązek alimentacyjny

-

w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej

wynika z Ęnńs egzekucyjnego.

2.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

a) posiadanie 2 letniego doświadczęńa w poradnictwie rodzinnym,
b) znajomośći umiejętnośćkorzystania z przepisów prawa,

w szczególności ustawy o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu

Rodzinnego i Opiekuńczego,
c) otwartość,komunikatywność,rzetelność,
d) kierowanie się w podejmowanych dzińartiach dobrem dziecka,
e)

mile widziane uprawnienia

i

doświadczenie w terapii rodzinnej.

3. Zakres wykonywanych zadań obejmuje m.in.:

- udzielanie indywidualnych konsultacji, poradnictwa

oraz prowadzenie terapii dla rodzin

zastępczych, dzięci w nich umieszczonych, atakże pełnoletnich wychowanków z tych

rodzin,
- wsparcie rodzin zastępczychw realizacji

zadń wynikających zpieczy zastępczej,

- współudział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dzieckaprzebywającego

zastępczej,

w pieczy

- kwalifikowanie kandydatów na
- przeprowadzanie badań
- wydawanie

rodziny zastępcze,

psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępczę,

opinii o posiadaniu predyspozycjii motywacji do pełnienia funkcji rodziny

zastępczej,
-

udzielanie specj alistyc znego poradnictwa klientom PCPR,

- prowadzenie dokumentacji w

4. Wymagane

powyzszym zakresie

dokumenĘ:

a) Podanie o przyjęcie na stanowisko psychologa i CV.

b) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
c) Kserokopie dokumentów poświadczającychdoświadczenie zawodowe.
d) Kserokopie dokumentów poświadczającychdodatkowe kwalifikacje (specjalizacje,
szkolenia, studia podyplomowe itp.)
e) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynnościprawnych oraz korzystania w pełni zpraw

publicznych.

t) Oświadczenieo niekaralnośct zaprzestępstwa popełnione umyślnie. w tym przestępstwa
skarbowe.

g) Oświadczenieo

stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku psychologa.

h) Oświadczenie kandydata wllrażające zgodę

na

przetwatzanie danych osobowych

w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą zdnia29 sierpnia 1997t. o ochronie danych osobowych ltj.Dz, U. z 20l5r.
zawartych

poz.2135 zę zm.l.

5.

Forma zatrudnienia:

Umowa
6.

-

7z etatu

(20 godzin tygodniowo)

Forma i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne

Pomocy Rodzinie we Wschowie,

należy składac w siedzibie Powiatowego

ul. Pl.

18.10.2017r. do godz. 15.00 w pokoju nr

Kosynierów

lc.

Centrum

61-400 Wschowa do dnia

309 osobiście lub przesłać na powyżsry adres

pocztą (decyduje data wpĘwu do PCPR ) z dopiskiem na kopercie: ,,Nabór na
stanowisko Psychologa ".

7. Inne

informacje

a) Aplikacje, które vypłyną po wyżej określonymterminie, jak również nie spełniające
wymogów formalnych nie będą rozpaĘwane.

b) Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną w ciągu dwóch tygodni
powiadomione telefoniczńe o terminie roznowy kwalifikacyjnej.
c) Oferty kandydatów, które nie spełnią wymagń formalnych zostaną odrzucone

i

zniszczone po zŃończeniu procesu naboru.
d) Zastrzega się prawo nie wybraniażńnego kandydata

e) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we

Wschowie

, stronie intemetowej PCPR www.pcprwschowa.pl
or

az tablicy informacyj nej w

f) Dodatkolvych informacji

Wschowa, dn. 05. I0.2017r.

si

edzib ie C entrum.

ldziela P.Katarzyna Ciepła-Nowak - tel. 065 5401758
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