
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE (MOPR)
Ul. STRZELCO\il BYTOMSKICH 16

41,-902 BYTOM
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

kierownik Zespolu Psychiatryczno-Środowiskoweg o - letatll osoba
w D zialę Pomocy Śroclowiskowej

Wymagania niezbędne:
1.Obywatelstwo polskie,
2.W ykształcen ie wyzsze,
3.Co najmniej S-letni stażpracy w zawodzie pracownika socjalnego,
4,Doświadczenie w kierowaniu zespołem,
5.Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni praw publicznych,
6.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.Niepo szlakowana opirri a,

8.Znajomość obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu
postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy
o przeciwdzińanlul przemocy i innych przepisów związanych z pomocą spoŁeczną oraz
systemem zabezpteczani a społec znę go,
9,Odpomość w sytuacjach stresowych,
10.Umiejętność pracy w zespole,
1 1 .Umiej ętnośó obsługi komputer a i urządzeń biurowych.

II Wymagania dodatkowe:
1.Wiedza ma temat MOPR (misji, obowiązujących procedur),
2.Umiejętność praktycznęgo zastosowania przepisów: ustawy o pomocy społecznej,
kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie zdtowta psychicznego,
ustawy o przeciwdziaŁaniu przemocy i innych przepisów związanych z pomocą społeczną
oraz system em zabezpięczęnia społecznego,
3. Specj alizacj a w zakresie organizacj i pomocy społecznej,
4.Umiej ętności organi zaoyjne
5.Umiej ętności komunikacyj ne i interpersonalne.

III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
LOrgantzacja i prowadzęnię pracy w podległym Zespole zgodnie z obowiązującymi
przepi s ami i przestrze ganie racj onalnej or gan izacji placy,
2.Nadzór i kontrola pracy podległych pracowników (w tym nadzor nad terminowym
i zgodnym z przepisami zńatwtartiem spraw)
3,Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników,
4.Korygowanie i eliminowanie błędów otaz niedociągnięó popełnionych pruez
pracowników, poprzez indywidualne konsultacje i wydawanie poleceń słuzbowych,
S.Rozeznawanie potrzeb i sl,tuacji środowisk znajdujących się w sytuacji kryzysowej
(ednostek, grup, rodzin z występującym problemem choroby psychicznej i upośledzenia
umysłowego) oraz wszęlkich uwaruŃowań środowiskolyych dla celów pomocy
społecznej,



6.planowanie i realizowanie działań \^/ cęlu umozliwienia osobom i rodzinom
ptzezvryciężenia trudnych sytuacji zyciowych, których nie są w stanię pokonać

wykorzysĘąc własne środki, mozliwości i uprawnienia,

7. Pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do

fuŃcjonowania w społeczeństwie oraz stworzenie waruŃów sprzyjających temu celowi,

aktywizacji klientów i ich rodzin w kieruŃu podejmowania działań samopomocowych

otaz tw otzenia systemu społeczne go wsparcia,

8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudności oraz

inspirowanie powołania instl,tucji świadczących rrsługi słuzące poprawie sy,tuacji

zyciowej takich osób i roclzin,

9.Praca środowiskowa- - rczwiązywanię problemow w trudnych przypadkach

w śroclowisku (praca terenclwa),

l0.Nadzór nad prawidłowym tozeznaniem potrzeb, właściwą diagnozą na podstawie

kontroli środowisk poszczególnych pracowników,

1 1.Wspołpraca z instltucjami działającymi na obszarzę pomocy społecznej oraz innymi

instltucjami i osobami mogącymi być wsparciem w rozwlązywaniu trudnych sl,tuacji

życiowych oraz Wyzysowych klientów z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych

umysłowo,
12,Wpółuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrozeniu otaz rozwijaniu

regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych

na podniesienie jakości Zycia
i3.Prowadzenie dzlał,alności terapeutycznej dla klientów i ich rodzin.

IV. Warunki pracy:
1.Praca biurowa i w terenię w równoważnym ęzasie pracy.

2.Usl.tuowanie stanowiska pracy: budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Bytomiu przy uL Piłsudzkiego 67.

V. Osoby zainteresowane proszon€ są o dostarczenie:
1. Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienię.
2. Oświadczeń odpowiedniej treści, o której mowa w części I pkt 3 _ 4 oraz7 aib.
3,. Podpisanie klauzuli informacyjnej (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
4. listu motywacyj ne go.

5 . Kopii dokumentów potwierd zaj ący ch wykształcenie.
6, Kopii dokumentów potwierdzających wymagany sttzpracy oraz doświadczęnię
zawodowe.

Wzory druków, o których mowa w części V pkt 1-3 dostępne na stronie
www. mopr. bytotn 

" 

pl (zakJadka nabór).

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach na|eĘ składać
osobiście w godzinach pracy MOPR (pon, od 7.30 do 17.00, wt, - czw. od 7.30 do 15.30, pt,

od 7.30 do 14.00), w pokoju 105 lub przesłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Strzelców Bytomskich 16

41-902 Bytom
z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na stanowisko kierownik Zespołu

Psychiatryczno-Środowiskowego" w terminię do dnia 21 września2020 r.



Aplikacje, które wpłyną po wskazanym tęrminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej MOPR Bytom

oraz na tablicy informacyj nej w siedzibie MOPR,
Kandydaci nie będą informowani indywidualnię o terminie kolejnego etapu

postępowania.

Dokumenty nieodebrane w okresię 6 miesięcy od rozstrzygntęcia naboru zostaną

zniszczone z godnie z ob owtązĄącymi przepi s ami.

Administratorem danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinię w Bytomiu jest Dyrektor
41-902 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 16

dane kontaktorve Inspektora IOD: MOPR Bytom ul. Strzęlców By.tomskich l6 mail: iod@mopr.bytom,p1
1/ Dane osobowe są przetwalzane przez Administratora danych w celu realizacji zadań Administratora na podstawie
przepisów prawa;
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby ftzyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
3/ dane osoborve będą przetwarzanę przęz czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4 /osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzanta, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momęncie oraz prawo do wnięsienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iżprzetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
20l6r. (UE 20161679). Dane osobowę nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu;
5/ podawanie danych osobowychjest dobrowolne,jednŃźe w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa, niezbędne,

Mie Eery Rłdrinie

Tomaseewskź


