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MIEJsKIEco ośnorilTffir%ty R.D'INIE (MopR)
Ul. STRZELCOW BYTOMSIflCII 16

41-902 BYTOM
ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze:

psycholog w Dziale Wsparcia Rodziny
1 osoba/ 0,5 etatu

do projektu ,,Centrum Wsparcia Rodziny edycja I"

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwopolskie,
2. wykształcenle wyższe - sfudia magisterskie na kierunku psychologia,

3, co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzęniu poradnictwa rodzinnego,

4. doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa dla dzieci itńodzieży,
5. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie zpełni praw publicznych,

6. brak skazania prawomocnym wyrokięm zaumyślne przestępstwo ścigane

z o skar żenia publiczne go lub umyślne prze stępstwo skarbowe,

7. nieposzlakowana opinia,
8. znajomośó obowiązujących przepisów, w szczegóIności ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej,
9. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badah psychologicznych,
10. komunikatywność.

II. Wymagania dodatkowe:
1. wiedza na temat MOPR,
2, umiejętność otganizacji pracy własnej,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. wysoka kultura osobista,

5. rzetelność i sumienność,

6. zaangażowanie w wykonywaną pracę,

7 . znajomość zagadniei związanych z pieczą zastępczą.

IIII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1, prowadzenie wsparcia konsultacyjnego oraz poradnictwa psychologiczrego w zakresie

adekwatnym do potrzeb osoby/rodziny uczestniczącej w projekcie,

2. wspieranie rńodzieży opllszczającej pieczę zastępczą we właściwym przygotowaniu do

samodzielnego życia,
3. współudział w opracowywaniu planów pracy z rodzinami zastępczymi, osobami

prowadzącymi rodzinne domy dziecka, rodzicami biologicznymi oraz osobami

usamodzielnianymi.
4. podejmowanię działafi i interwencji w sytuacjach kryzysowych,

5. ldziń w posiedzeniach zespołów do spraw okresowej ocęny sytuacji dziecka umieszczonego

w pieczy zastępczej,

6. wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
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7, uczęstniczenie w przygotowaniu rodziny zastępczel naprzyjęcte dziecka,

8. udzięlanie wsparcia oraz tranie o podtrzymywanie więzi emocjonalnychłączących dziecko z

rodzicami oraz bliskimi,
9. współpra ca z innymipodmiotami lczestniczącymi w procesie pomocy dziecku i rodzinie,

I0.sporządzanie niezbędnej dokument acji związanej z prowadzolą dzlała]rnością,

IV. Warunki pracy:
1. praca biurowa, częściowo w terenie, w równowaznym systemie czasu pracy, w wymiarze 0,5

etatu

2. usytuowanię stanowiska pracy: Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 1

3. umowa na czas realizacji projektu, maksymalnie do 3 L05.20żl r,

V. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie:

1" kwestionariusza osobowego dla osoby ubie gającej się o zatrudnienie

ż. oświadczeń odpowiedniej treści, o której mowa w punkcie I ust. 5 _ 6

3. podpisanej klauzuli informacyjnej (zgodanaprzetwarzanie danych osobowych )

4. listu motywacyjnego
5. profilu zawodowego

6. kopii dokumentów potwierdzaj ących wykształcenie

7. kop ii dokumentów potwierdzaj ących do św iadczęnię zawodowe,

Wzory druków, o których mowa w punkcie V.1_3, do pobrania Ze strony

www. mopr. bytom.pl (zahJadka nab ór).

w miesiącu poprzędzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w Miejskim ośrodku pomocy Rodzinie przekroczył 6%o.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w Zamkniętych kopertach na|eży składać osobiście

w godzinach pracy rrłbpir 1pon, z.:o - 17.00, wt, - czw.7_30 - 15.30, pt.7.30 - 14,00)

w pok. 105 lub przesłaćpocztąna adres:

z dopiskiem ,,dotyczy
do 31 sierpnia 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Strzelców Bytomskich 16

4I ,902 Bytom

nńoru na stanowisko pomocnlcze _ psycholog w cwR" w terminie

Aplikacj e, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga!
Kandydaci będą informowani indywidualnie o terminie kolejnego etapu postępowania,

Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w okresie 6 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru zostaną

znlszczone z go dni e z ob ow iązlljąc ymi prz ep i s am i,

Informacja o wyniku naboru umieszczonabędzie na stronie internetowej BiuletYnu Informacji

Pńlicznój Urzędu Miasta oraznatablicy informacyjnej w siedzibie MOPR,
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Administratorem danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu jest Dyrektor
41-902 Bytom ul. Strzęlców Bl,tomskich 16

dane kontaktowe Inspektora IOD: MOPR Blom ul, Strzęlców Bl,tomskich 16 mail: iod@mopr.bytom,p1
Il Danę osobowę są przetwarzanę przęz Administratora danych w cęlu realizacjt zadań Administratora na

podstawie przepisów prawa;
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby ftzyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;

3l danę osobowe będą przetwarzal7ę przęz czas określony przepisami prawa w szczególności w celach
archiwalnych;
4 /osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do tręści swoich danych oraz pra:wo do ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ptzenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesięnia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzante
danych osobowychjego dotyczących narusza przepisy ogólnego rczporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 2'7 kwiętnia 2016 r. (JE 20161679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na

zautomatyzowanym przetw arzaniu, w tym profi lowaniu;
5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze w cęlu realtzacji zadań objętych przepisami prawa,

niezbędne,

DYREKToR
Miejakiąo O

nęrAdłmTt
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