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NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie ogłasza
otwarty nabór kandydatów na stanowisko psychologa
Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie.
1. Wymagania:
a) niezbędne:
-obywatelstwo polskie,
-wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,
-nieposzlakowana opinia,
-referencje
b) dodatkowe:
-co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku psychologa,
-predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość,
cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w
warunkach stresu, umiejętność współpracy,
-dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska pracy,
-poradnictwo na rzecz rodziny z dziećmi
2. Przewidywany zakres zadań:
Praca z rodziną w jej środowisku, diagnoza problemów społecznych, współpraca z asystentem
rodziny.
3. Warunki pracy na stanowisku psychologa w MGOPS w Kleczewie:
-zatrudnienie na umowę zlecenie
4. Wymagane dokumenty niezbędne:
-cv
-list motywacyjny,
-kserokopia dokumentu tożsamości,
-kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania
oferowanej pracy,
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-kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe,
-oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w
przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
-oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ( w przypadku
zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru karnego),
-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych,
-kserokopie świadectw pracy,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej
dodatkowe:
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) z własnoręcznym
podpisem.
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.
5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 15.02.2017r. do godz. 12:00 pod
adresem: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew w
zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa w MGOPS w Kleczewie”.
Dodatkowe informacje:
Ogłoszenie o naborze może zostać w każdym momencie odwołane przez Kierownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie bez podania przyczyny. Z uwagi na specyfikę
wykonywanych usług może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonania usług.
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie
niekompletne po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez okres 3 miesięcy.
Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa
kwalifikacyjna o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu (63)2701139.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.gminakleczew.pl (zakładka BIP)
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie i MGOPS w Kleczewie.

Kierownik MGOPS
Elżbieta Pasterska
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Kleczew, dnia 06.02.2017r.

