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ogŁasza nabór na stanowisko pomocnicze

SPECJALISTA REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
w projekcię Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I

stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 osoby (Żrazy po%etatu)
lub

1 osoba 1 etat

Zatrudnienie na czas określony: kwiecień 2018 r. - grudzienŻ0I9 r.

I. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
Ż. Wykształcenie wyzsze _ nauki społeczne: np. Psychologia, pedagogika lub pokrewne.
3. Pełna zdolnośó do czynności prawnych, korzystanie zpeŁni praw publicznych - oświadczęnia

znajdująsięw załączniku nr 1.

4. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
ustawy o promocji zatrudnienia i insĘtucjach rynku pracy' ustawy o pomocy społecznej.

5' Umiejętność obsługi komputera i urządzeibiurowych'
6. odpomośó emocjonalna i zrównowaŻenie.
7. Komunikatywnośó.
8' Umiejętnośó pracy w zespole.
9. KreaĘwność.
10. F.lastyczność i otwartość nazmiany.

il. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza na temat MOPR (misji, realizowanych zadań).
2. Umiej ętnośó organizacji pracy własnej, samodzielnośó.
3. Zdo|nośc do ustawicznego uczenia się.
4. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć, z grupą osób zagrozonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym.
5. Znajomość lokalnego rynku pracy'

IIII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
l) opracowyi/anie diagnozy i planu pomocy dla osób wymagających specjalisĘcznej pomocy'

objętych wsparciem Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu wymienionego w Ętule,
2) konsultacje i porady dla uczestnikowl-czek projektu,
3) opracowywanie i modyfikowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla uczestników/-czek

projektu we współpracy Z pracownikami socjalnymi,
4) podejmowanię działań narzecz pełnej realizacji indywidualnych ścieżek reintegracji,
5) prowadzenie indyrvidualnego wsparcia w środowisku dla klientów KIS i ich rodzin,
6) organizowanie i prowadzenie samopomocowych i edukacyjnych grup wsparcia dla

uczestnikóil-czek projektu i ich otoczenia,
7) prowadzenie zajęć skierowanych do społeczności lokalnej stanowiącej bezpośrednie otoczenie

uczestników l-czek,
8) współpraca z przełożonymi i wspóĘracownikami w zespole zawodowym oraz pracownikami

socjalnymi, i innymi specjalistami, w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków
negatywnych zj awisk społecznych,

9) udział w tworzeniu harmonogramu form wsparcia w projekcie'



10) prowadzenie zajęć indylvidualnych i grupowych dla uczestnikówl-czek projektu (w trybie

itacjonarnym i wyjazdo\\rym) z zabesu reintegracji społecznej i zawodowej,

a w szczególności z za?łesl:
- integracja, nawiązywanie relacji oraz budowanie zaufania,
- komunikacj a intetpersonalna,
- rozwój osobisty: moĘwacja i osobowośó'
- kompetencj e społeczne : autoprezentacj a, ne gocj acj e, aserfywność,
- wzmacnianie samooceny,
- stres i emocje - konstruktywne radzenie sobie w sluacjach trudnych,
- aktywne metody poszukiwania pracy,
- tworzenie dokumentów aplikacyjnych,
- rozmowa kwalifikacyjna - typowe pytania i odpowiedzi,
- zarządzanie sobą w czasie.

11) bieżące zaznajamianie się z przepisami prawnymi związanymi Z pomocą społeczną,

12) stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencjipoprzezudział w szkoleniach i konferencjach,
13) sporządzanie sprawozdawczości zbieżących opracowań w zakresie wykonywanych zadań.

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

wr.vw'mopr.b}to m. p llnabór - wymagane dokumenty dodatkowe.
Ż. oŚwiadczenia o spełnianiu wymagań określonych w pkt. I 4 oraz zgody na przetwarzanie

danych osobowych do celów rekrutacji -załączniknr I'
3. C.V.
4. Listu motywacyjnego.
5' Kopii dokumentów potwierdzających wyksńałcenie.
6. Zal<łada się, Żę moŻę zaistnieó potrzeba zapoznania Się z świadectwami pracy lub

zaświadczeniami potwierdzającymi okresy zatrudnienia zgodnie z Wmaganiami,
dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi lub
zagr ożony mi wykluczen i em społecznym kandydata.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne w zamknięĘch kopeńach naleĘ składać osobiście

w godzinach pracy MoPR w pok. 105 lub przesłaó pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Strzelców Bytomskich 16

4I-902 Bytom

z dopiskiem:

,,Dotyczy naboru na SPECJALISTĘ DS. REINTEGRACJI w KIS''
do dnia 27 marca 2018 r.

Aplikacje' które wpłyną po wskazanym terminie nie będą fozpatrywane.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie kolejnego etapu postępowania.

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone Zgodnie z obwiązującą procedurą'

Informacja o wyniku naboru umieszczonabędzie na stronie internetowej Miejskiego ośrodka
Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraznatablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.
Dodatkowe informacje tel.32 I 388 67 43,


