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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE (MOPR)
Ul. STRZELCóW BYTOMSKICH 16
41-902 BYTOM
oglasza

nabór na stanowisko pomocnicze:

koordynator rodzinnej piecry zastępczej w Dziale Wsparcia Rodziny

1

etat/l osoba

I. Wymagania niezbędne:

0,Obywatelstwo polskie.
2.Wyksźałcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca
socjalna, nauki o rodzinie
lub
b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w

zakesie

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.Pełna zdolnośćdo czl,nności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślneprzestępstwo
skarbowe.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
i innych przepisów dot. systemu zabezpieczenia społecznego
w Ęm zvłiązanych z pomocą społeczną oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
6.Nieposzlakowana opinia.
S.Wiedza

z

zakresu ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy

7.Kandydat/kandydatka:
a) nie jest i nie byłia pozbawi ony la włńzy rodzicielskiej oraz włńza rodzicielska nie jest
jemu/jej zawieszona ani ograniczona.
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do
niego/niej wynika z §Ąułu egzekucyjnego.
8.Zdolnośćdo systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji.
9.Kluczowe kompetencje:
1) organizowanie i planowanie własnej pracy,
2) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
3) umiejętność praktycznego stosowania posiadanej wiedzy,
4) umiejętnośó rozrviązywania problemów i podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
5) umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną,
6) operatywnośó i pewnośó siebie, umiejętność słuchania innych,
7) zaangńowanie w łykonlrvaną pracę,
8) odpomość w sltuacjach stresowych,
9) dyspozycyjność,
10) samodzielnośó,
l l) sumienność i rzetelność.

II. Wymagania dodatkowe:
1

.

keatywnośó,

2. zdolnoścprzekon},lvania i negocjorłania.
3. odpowiedzialność.
4. mobilność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

l.realizacja zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 77 ust.

3

ustawy z dnia 9 czerwca 20l l r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej {Dz. U, z 2019r,
poz. l1ll zpóżn. zmianami),
2. współpraca z innymi podmiotami i osobami w zakesie powierzonych zadań,
3. występowanie do właściwychpodmiotów o udzielenie informacji, niezbędnych do udzielenia
rodzinie pomocy.

fV. Warunki pracy:

l.Praca w terenie w systemie zadaniowego czasu pracy, NA CAŁY ETAT.
2. Stanowisko pracy (do czynności biurowych) us}tuowane w Dziale Wsparcia Rodziny ul. Strzelców
Bytomskich 2l

.

V. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie:
1) Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) Oświadczeń odpowiedniej treści, o której mowa w częściI pkt 3 - 4 oraz7
3) Listu motywacyjnego,

aib,

4) Profi lu kompetencyjnego,

Kopii dokumentów potwierdzających wyksaałcenie,
6) Kopii dokurnentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe.
5)

Wzory druków, o których mowa w częściV pkt 1-2 dostępne na stronie www.mopr.bvtom.p|
(zakładka nabór).

Wymagane dokumenry aplikacyjne można 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 pok. l05 lub przesłać

pocźą na adres:

M iejsk i Ośrodek Pomocy

Rodzinie

ul. Strzelców Byomskich l6
41 - 902 Bytom

z

dopiskiem ,,dotyczy naboru

na stanowisko pomocnicze koordynator rodzinnej

pieczy

zastępczej" w terminie do 2 grudnia 2019r.

Kandydaci będą informowani telefonicmie o teminie rozmów.
Administratorem danych osobowych

rv Miejskim ośrodku Pomocy Rodzinie w B}.tomiu jęSt
,11-902 Bytom ul. Strzelcórv Byomskich l6

dane kontaktowę In§pektora

Dyręktor

IoD: MOPR

I/ Dane osobowe są przet\\aIzalę

Bytom ul. strzelców B),tomskich 16 mail: iod@mopr.b},tom.pl
przęz Administntora danych w celu realizacji zadań Administratola na podstawie

prżepisów prawa:
2/ odbiorcami danych osobo\łych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisórr prawa:
3/ dane osobowe będą przętważane plzęz czas okeślonyprzepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4 /osoba której danę dotyczą ma prawo dostępu do tręściswoich danych oraz prawo do ich sprostowanią usunięcia lub
oglaniczenia przetwarzania. prarvo do przenoszęnia danych. plawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
rł,dowolnym momencie oraz prawo do wnie§ięnia skargi do organu nadzorczego" gdy uzna. iż przetwaEanię danych
osobowych.iego dotyczących narusza prżępisy ogólnego rozpolządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (UE 201,61619), Dane osobowe nie będą podlegać decyzj i, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniul
5/ podawanie danych osobowych jęst doblowolnę. _jednakżę W celu realizacji zadań objętych przepisami prawa, nięzbędnę.
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