Maszewo, dnia 28 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PSYCHOLOGA
Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo
Określenie stanowiska:
PSYCHOLOG
Forma zatrudnienia:
umowa zlecenie na okres od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. w wymiarze 5 godzin zegarowych
w miesiącu.
I. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne /magister psychologii/,
c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
d) posiadać niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
e) posiadać nieposzlakowaną opinię,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
2. Wymagania dodatkowe
a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy psychologa,
b) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność,
cierpliwość,
samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy
w warunkach stresu, umiejętność współpracy.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opiniowanie i orzekanie w sprawach dotyczących interwencji kryzysowych,
b) działania interwencyjno – wspierające i udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz klientów
dotkniętych przemocą domową,
c) prowadzenie obserwacji psychologicznych, wynikających z działalności Ośrodka w ramach
interwencji kryzysowej,
d) współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka, asystentem rodziny, Zespołem
Interdyscyplinrnym i grupami roboczymi,
e) sporządzanie opinii i innej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi.
III. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokipie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d) kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (kursy,

szkolenia)
e) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
g) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecnej w Maszewie, Plac
Wolności 2, 72-130 Maszewo lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka w zamkniętych
kopertach z następującą adnotacją: "nabór na wolne stanowisko PSYCHOLOGA",
w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r., decyduje data wpływu ofert do tutejszego Ośrodka.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania farmalne określone w ogłoszeniu zostaną w ciągu 3 dni
powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie
spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Maszewie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodk Pomocy Społecznej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych".
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