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MIEJsKIEGo ośRorilT5lr?:y RoDzINIB (MopR)
Ut. STRZELCOW BYTOMSKICrI 16

4I-902 BYTOM
ogłasza nabór na stanowisko ponlocnicze:

pedagog w Dziale Wsparcia Rodziny
1 osoba/ 0o5 etatu

do projektu ooCentrum Wsparcia Rodziny edycja Io'

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwopolskie,
2. wykształcenie wyższe - studia magisterskie na kierunku pedagogika,
3. posiadanie stazu pracy w instytucjach lub placówkach realizulących zadanianarzęcz dzięcka

lub roclziny, mln. 2lata,
4. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej,
B. komunikatywnośc.

II. Wymagania dodatkowe:
1. wiedza na temat MOPR,
2. umiejętność organizacjt pracy własnej,
3, unriejętność pracy w zespole,
4. wysoka kultura osobista,
5. rzetelność i sumienność,
6. zaangażowanie w wykonywaną pracę,
7 . znajomość zagadnień związanych zpieczą zastępczą.

nI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1 . praca z rodzinami zastępczyml w zakresie poradnictwa pedagogicznego,
2. praca z dziećmt wymagającymi pomocy pedagogicznej,
3. wsPóhrdział w opracowywaniu planów pracy z rodzinami zastępczymi, osobami

Prowadzącynri rodzinne rlomy dziecka, rodzicarni biologicznymi oTaz osobanri
usamodzielnianymi,

4. podejmowanie działań i interwencjiw sytuacjach kryzysowych,
5. udział w posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego

w pieczy zastępczej,

6. oPiniowanie i konsultowanie spraw z zakresu pieczy zastępczej r.vymagających stanowiska
pedagoga,

7. prowadzenie badań pedagogicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji roclziny
zastępczej,

8. współpraca z innymi podmiotami uczestniczącymiw procesie pomocy dzięcku irodzinie,
9. spotząózanie niezbędnej dokumentacji związanej z prowaclzoną działalnością.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unia Europejska
Europejski Fu ndusz 5połeczny



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny Q śtąskle.

unia Europejska rr'. ;."l
Europejski Fundusz Społeczny | '. . "' l

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

etatrr

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

3, umowa na Qzas realizacji projektu, maksymalnie do 31 ,05.2021 t.

V. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie:

1. kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2, oświadczeń odpowiedniej treści, o której mowa w punkcie I trst. 5 - 6

3. podpisanej klauzułi informacyjnej ( zgodanaprzetwarzanie danych osobowych )

4. listu motywacyjnego
5. profilu zawodowego

6. kopii dokunrentów potwierdzaj ących wykształcenie
7, kopii dokumentów potwierclzających doświaclczenie zawodowe.

Wzory druków, o których mowa w prrnkcie V.l -3, do pobrania ze strony
www.mopr,bytom.pl (zakładka nabor),

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przekoczył 60ń.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście
w godzinach pracy MOPR (pon. 7,30 - 17.00, wt. * czw. ].30 - 15.30, pt. 7.30 * 14.00)
w pok. 105 lub przesłacpocztąna adręs:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul" Strzęlców Bytomskich l6

4I - 902 Bytom

z dopiskiem ,,óotyczy naboru na stanowisko pomocnicze - pedagog w CWR" w terminie
do 18 września 2a20r,

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywanę.

Uwaga!
Kandydaci będą informowani indywidualnie o terminie kolejnego etapu postępclwania.

Dokunręnty aplikacyjne nięodebrane w okresie 6 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru zostaną
zniszczone zgodn i e z obowi ązuj ącymi przepi sam i.

Informacja o wyniku naboru umieszczonabędzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta orazna tablicy inlormacyjnej w siedzibię MOPR.

Administratorem danych osobowych
w Mięiskim Ośrodkrr Pomocy Rodzinie w Bytoniu jest Dyrektor
4I-902 Bytom ui. Strzelców Bytomskich 1 6

dane kontaktowe Inspektora IOD: MOPR Bytom ul, Strzelców Bytomskich 16 mail:iod@mopr.bytom.pl
li Dane osobowę są przetwarza\ę przez Adrrrinistratora danych w celu realizacji zadań Administratora na
podstawie przepisów pra\va;
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby flzryczne i prawne na podstawie przepisów prawa;

Projekt współfinansowany przez Unię Ęuropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Fundusze
Europejskie
Progfam Re9ionalny Q śłąskie.

Unia Europejska t-r-Tl
Europejski Fr:ndusz Społeczny | '-. ,' 

I

3i danę osobowe będą przetwaTzanę przęz czas okręślony przepisami prawa w szczególności w cę]ach

archiwainych;
4 /osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,

tsunięcia lub ograniczenia przetwarzanta, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody
w <iowolnym momencię oraz prawo do wnięsięnia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie
clanych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rczporządzenia o ochronie danych osobowyclr z
dnla 27 kwietnia 2016 r, (UE 20161619). Dane osobowe nie będą podlegac decyzji, która opiera się na

zavto maly zowanym pr zetw ar zaniu, w Ęn pro 1i 1 ow aniu ;

5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze w cęlu realtzacli zadań objętych przepisami prawa,

niezbędne.

MiejakiĘo O mocy Rodrinie
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