Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej

1ZCZEGDŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA:

Informacje o umowie: umowa o pracę w pełnym wymiarze na czas określony.
Wymagania konieczne:
1. rłykształceni ę wyŻsze na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,
socjologia, praca socjalna. nauki o rodzinie lub
2. wykształcenie wyŻsze na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
rv zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem
kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej
roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne
doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka

3.

Posiadanie co najmniej dwu letniego stażu pracy.
Predyspozycje osobowościowe :
l. nrobilność,
2. kreatywność'
3. zdolnośćprzekonywania i negocjowania.
4. odpowiedzialność,
5. umiejętnośćpracy w zespole

Zadania:.
l. udzielanie pomocy rodzinom Zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy

2.
3.
4.

5.
6.
7.

zastępczej;
przygotowanie, we współpracy Z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planu pomocy
dziecku;
pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu
wzajemnego kontaktu;
zapewnianie rodzinom Zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w
tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej:
zglaszanie do ośrodków adopcyjnych informacj i o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiającychl
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczejl
przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy

osoby zainteresowane pracą na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej mogą
składać dokrrmenty do dnia 24 listopada 2017r: CV, list motywacyjny' kopie dyplomu
uprawniającego do wykonywania zawodu, oświadczenie (załącznik nr l i2) w formie:
o pisemnej na adres: Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
ul. Strzelców Bytomskich l6, 41-902 Bytom

r
.

lub na adres e-mail: sekretariat@mopr.bytom.pl
osobiściesekretariat pok' l20 I piętro

Do przekazanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: ..Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie zLJstalnłą z dnia 29'08.l997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U
z 2016. poz. 922).
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