
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko psychologa

(umowa zlecenie)

1. Wymagania  niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
b)  spełnienie  wymagań określonych w art.  6 ust.  1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa w szczególności:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
b) ustawy o pomocy społecznej
c) ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
d) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
e) ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a) pomoc psychologiczna dla rodzin/ rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi,
b) pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
c) pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
d) pomoc dla osób z problemami emocjonalnymi,
e)  przeprowadzanie  badań  i  wydawanie  opinii  o  posiadaniu  predyspozycji  i  motywacji
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
f) inne, według indywidualnych potrzeb klientów.

4. Warunki pracy na stanowisku:
a)  miejsce  wykonywania  pracy:  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Wołowie,
ul. Inwalidów Wojennych 24,
b) umowa zlecenie, 2 h/ tydzień, godziny popołudniowe

5. Wymagane dokumenty:
a) własnoręcznie podpisany życiorys,
b) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
e)  w  przypadku  posiadania  niepełnosprawności,  kopia  dokumentu  potwierdzającego
niepełnosprawność,
f)  własnoręcznie  podpisane  oświadczenie  o  posiadaniu  obywatelstwa  polskiego  lub
oświadczenie  o  posiadaniu  obywatelstwa  Unii  Europejskiej  lub  innego  państwa,  którego
obywatelom  przysługuje  prawo  do  podjęcia  zatrudnienia  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej
g)  własnoręcznie  podpisane  oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym
wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo  skarbowe  (osoba  wyłoniona  w  naborze  przed
nawiązaniem stosunku pracy zobowiązana jest przedstawić informację z Krajowego Rejestru
Karnego)



h)  własnoręcznie  podpisane  oświadczenie  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności
prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych,
i) inne dodatkowe dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności,
j) referencje  lub opinie o kandydacie,

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  złożyć  osobiście  w  siedzibie  Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie,  ul.  Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów lub
pocztą na adres Centrum z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko psychologa”
w terminie do 24 lutego 2021 r. Aplikacje, które wpłyną do Centrum po terminie nie będą
rozpatrywane. 

Informacja  o  wynikach  naboru,  prowadzonego  na  zasadzie  jawności  i  konkurencyjności
będzie  umieszczona  na  tablicy  informacyjnej  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  w
Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 24.


