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DYREKTOR 
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE (MOPR) 

ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 16 
41-902 BYTOM 

    ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze  
PSYCHOLOG 

w realizowanym projekcie By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej 
stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

1 osoba 1 etat  
Zatrudnienie na czas określony: marzec  –  grudzień 2017 r. 

 
 
 

I. Wymagania niezbędne: 
1. posiadanie obywatelstwa polskiego, 
2. wykształcenie  wyższe – studia magisterskie kierunek psychologia, 
3. co najmniej 3 letni staż pracy, 
4. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenia  

znajdują się w załączniku nr 1, 
5. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z grupą osób zagrożonych wykluczeniem, lub 

wykluczonych,  
6. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, ustawy o pomocy społecznej, 
7. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, 
8. odporność emocjonalna i zrównoważenie, 
9. komunikatywność, 
10. kreatywność, 
11. elastyczność i otwartość na zmiany. 

 

II. Wymagania dodatkowe: 
1. wiedza na temat MOPR (misji, realizowanych zadań), 
2. umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, 
3. umiejętność pracy w zespole, 
4. zdolność od ustawicznego uczenia się, 
5. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych. 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. opracowywanie diagnozy i planu pomocy dla osób wymagających specjalistycznej pomocy,    

objętych wsparciem Klubu Integracji Społecznej, 
2. konsultacje i porady psychologiczne dla klientów programów realizowanych przez KIS, 
3. prowadzenie indywidualnego wsparcia w środowisku dla klientów KIS i ich rodzin, 
4. organizowanie i prowadzenie samopomocowych i edukacyjnych grup wsparcia dla klientów    

KIS i ich rodzin, 
5. współpraca z przełożonymi i współpracownikami w zespole zawodowym oraz 

pracownikami socjalnymi, i innymi specjalistami, w celu przeciwdziałania i ograniczania 
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,  

6. bieżące zaznajamianie się z przepisami prawnymi związanymi z pomocą społeczną. 
7. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu reintegracji społecznej  

a w szczególności z zakresu: 
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- integracja, nawiązywanie relacji oraz budowanie zaufania, 
- komunikacja interpersonalna, 
- rozwój osobisty: motywacja i osobowość,  
- kompetencje społeczne: autoprezentacja, negocjacje, asertywność, 
- stres – konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, 
- przeprowadzenie kwestionariuszy osobowości oraz samooceny. 

8. stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach,  
9. sporządzanie sprawozdawczości z bieżących opracowań w zakresie wykonywanych zadań. 

 
IV. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie: 
1. Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny na stronie 

www.mopr.bytom.pl/nabór - wymagane dokumenty dodatkowe, 
2. Oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w pkt. I 4 oraz zgody na przetwarzanie 

danych osobowych do celów rekrutacji – załącznik nr 1, 
3. C.V. 
4. Listu motywacyjnego, 
5. Kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
6. Kopii świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających okresy zatrudnienia zgodnie  

z wymaganiami. 
7. Kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi lub 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście  
w godzinach pracy MOPR w pok. 105 lub przesłać pocztą na adres: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

ul. Strzelców Bytomskich 16 

41-902  Bytom 

 

z dopiskiem: 

„Dotyczy naboru na PSYCHOLOGA w KIS”   
 do dnia 20 lutego 2017 r. 

 

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie kolejnego etapu postępowania. 
Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone zgodnie z obwiązującą procedurą. 
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR. 

 

 

 


