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Kierownik Powiatowego Centrum POmOcy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór na stanowisko
psychologa

(umowa zlecenia)

1.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Wymagania formalne niezbędne:

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
2.

posiada obywatelstwo polskie,
kandydat spełnia wykształcenie wyzsze na kierunku psychologia,
kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicięlskięJ orazjego władza rodzicielska
nie jest zawieszona ani ograniczona,

kandydat wypełnia obowiązek alirnentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w
stosunku udo kandydata wynika ztytńu egzekucyjnego,
kandydat posiada pełną zdolnośó do czynnościprawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
kandydat jest w stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku psychologa,
cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania merytoryczne:
1.

znajomośćustawy

o

i

-

wspieraniu rodziny

i

systemie pieczy zastępczej,
- Kodeks rodzinny

oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy

opiekuńczy, ustawy

przemocy w rodzinie.
3.

Kodeks postępowania administracyjnego,

o

przeciwdzińaniu

Wymagania dodatkowe:
1. kandydat posiada, co najmniej dwuletni staz pracy na stanowisku psychologa,
umiejętnośó pracy w zespole i dobra orgańzacjapracy własnej, samodzielność,
komunikatywność,odpowiedzialnośó, sumiennośó,
urniej ętnośćoceny ry zyka i podej mow ania decy zji,
umiejętnośó interpretacj i przepisów,
dyspozycyjnośći mobilnośó w dotarciu do środowiskapracy.

2.
3.
4.
5.
6.
4.

Przewidziany zakres zadań:

1. udzielanie poradnictwa rodzinom zastępczym zawodowym

2.
3.
4.
5.

i

niezawodowym oraz
prowadzącym rodzinne domy dzięcka, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencj i or az przeciwdziałanie zj awisku wypalenia zawodowego;
prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępcą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej;
prowadzenie działalnościdiagnostyczno-konsultacyjnej oraz wydawanie opinii
psychologicznych;
badanie i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

6. udzięlanię pomooy

psychologicznej

w

sytuacjach interwencyjnych, kryzysowyoh i

przemocowych.
5.

Wymagane dokumenty:

1. List

motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający kontaktowy numer
telefonu kandydata + CV,

2.
3.

Dokumenty potwierdzające wymagany stażpracy - kopie świadectw pracy,

4.
5.

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

6.
7.

Oświadczenie kandydńa okotzystaniu zpełni praw publicznych;

8.

Oświadczeniekandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym

Kserokopia dokumęntów potwierdzających: wymagane wykształcenie, oraz prawo jazdy
kategorii B;
Oświadczenie o wyrazeniu zgody na ptzetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji w PCPR w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych poświadczonewłasnoręcznym podpisem;

Oświadczenieo braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
ściganez oskarżęnia publicznego lub skarbowe urnyślne;
stanowisku;

9.

Kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawnośc, w przypadku osób chcących
skorzystać z przysługującego uprawnienia.

Wymagane dokumen§ aplikacyjne należy składać osobiście(w zaklejonej kopercie) w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 24 lub pocztą na
adres Centrum z napisem ,,Nabór na stanowisko psycho\oga" w terminie do dnia 28.12.2021r. do
godz. 14.00

Aplikacje, które wypłyną do Centrum po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru, prowadzonego na zasadzię jawnościi konkurencyjności będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie przy uI.Inwalidów Wojennych 24.

