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DYREKToR

MlEJsKlEco ośnoDKA poMocy RoDzlNlE (MopR)

ul. STRZElcÓw BYToMsKlcH 16

41-902 BYToM

ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze

psychotog w Dziale Pomocy Środowiskowej 1 osoba / 1 etat

w projekcie Kierunek _ lepsze jutro współfinansowanym przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

l. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe _ studia magisterskie kierunek psychologia;

3) co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa;

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) znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o pomocy

społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

7) wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;

8) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

9) gotowość podjęcia zatrudnienia od maja2021 r.

ll. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza na temat działalności MOPR;

2) posiadanie doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi

wykluczeniem społecznym ;

3) umiejętnosć organizaĄi pracy własnej, samodzielność;

4) umiejętnośc pracy w zespole;

5) wysoka kultura osobista;

6) rzetelność i sumienność;

7) doświadczenie w pracy z rodziną.
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lIl. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) pomoc psychologicznaw rozwiązywaniu problemów osob i rodzin

uczestniczących w projekcie Kierunek - lepsze jutro (poradnictwo

specjalistyczne, psychoedukacja, mediacja) realizowana w formie

indywidualnej i grupowej;

2) p rowadze n ie tre n i n gow pod n oszących u m iejętności/kom pete ncje społeczne

uczestników projektu;

3) wsparcie pracowników socjalnych i innych specjalistów w procesie

d i ag n ostyczno-ko ns u ltacyj nym w środ owiskach korzystających z p racy

socjalnej w ramach projektu;

4) rozpoznawanie przyczyn trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i

rodzin, ocena idiagnoza sytuacji rodzin;

5) wspołpraca z przełożonymi i współpracownikami w zespole zawodowym, w

szczeg ó l n ości z p racown i kam i real izującym i p rojekt oraz pracown i kam i

terenowych punktów pomocy środowiskowej i innymi specjalistami;

6) współpraca ze specjalistami zewnętrznymi;

7) stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w

szkoleniach, na ktore kieruje MOPR;

8) sporządzanie niezbędnej dokumentaĄi związanej z wykonywanymi

obowiązkami.

lV. Warunki pracy

1) praca biurowa, w ośmiogodzinnym systemie czasu pracy;

2) usytuowanie stanowiska pracy: l piętro w budynku przy ul. Piłsudskiego 67,

zapewniona dostępnośó dla osób niepełnosprawnych;

3) zatrudnienie na czas określony: maj 2021 r. - grudzień 2022 r.

V. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie:

1. kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2. oświadczeń odpowiedniej treści, o ktorej mowa w punkcie l ust. 4,5

3. podpisanej klauzuli informacyjnej ( zgoda na przetwarzanie danych

osobowych )
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4. listu motywacyjnego

5, kop i i d oku mentów potwie rdzający ch wykształce n ie

6. kop i i d okume ntów potwie rdzający ch d oświ ad cze n ie zawod owe.

Wzory druków, o których mowa w punkcie V,1-3, do pobrania ze strony

www. mopr. bvtom, pl (zaldadka nabór),

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osob

niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składaĆ

osobiście w godzinach pracy MOPR (pon, 7.30 - 17,00, wt. - czw.7.30 - 15.30, pt,

7.30 - 14.00) w pok. 105 lub przesłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Strzelców Bytomskich 16

41 - 902 Bytom

z dopiskiem ,,dotyczy naboru na stanowisko pomocnicze - psycholog w projekcie

Kierunek lepsze jutro" w terminie do 'l0 maja 2021 r.

Aplikacje, ktore 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 zniszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

lnformacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu

lnformacji Publicznej Urzędu Miasta orazna tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Administratorem danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu jest Dyrektor
41-902 Bytom ul. Strzelcow Bytomskich 16
dane kontaktowe lnspektora lOD: MOPR Bytom ul. Strzelców Bytomskich 16 mail:
iod@mopr.bytom.pl
1/ Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zadan
Administratora na podstawie przepisow prawa;
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisow prawa;

3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczegolnoŚci w
celach archiwalnych;
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4 /osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogolnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 20161679). Dane osobowe nie będą
podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakźe w celu realizacji zadań objętych

przepisami prawa, niezbędne.
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