Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach
poszukuje osoby na stanowisko

PSYCHOLOGA
do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi u dziecka w wieku 15 lat
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze 1 godzina tygodniowo (usługi będą
świadczone w miejscu zamieszkania dziecka w ilości do 5 godzin miesięcznie, w godzinach
ustalonych z rodziną).
Data ogłoszenia: 19 lipca 2022 r. Przewidywany termin zatrudnienia sierpień/wrzesień 2022
r.
Termin składania dokumentów: do 22 sierpnia 2022r.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa (do pracy z dzieckiem u
którego stwierdzono Zespół Aspergera - spektrum autyzmu).
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących
jednostek:
a) Szpitalu psychiatrycznym;
b) Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z
zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) Ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
e) Zakładzie rehabilitacji;
f) Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Zrównoważenie emocjonalne.
3. Odporność na trudne sytuacje i stres.
4. Dyspozycyjność, przygotowanie do pracy w terenie,
5. Umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania
klienta.
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
Usługa psychologiczna zgodnie z opracowanym indywidualnym programem dostosowanym
do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest poniżej 6 %.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
3. Kopia dokumentów lub zaświadczenie posiadania co najmniej półrocznego stażu w jednej
z następujących jednostek podanych w pkt. 5 a-f.
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska
psychologa.
6. Oferta cenowa.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do dnia 22 sierpnia 2022 r. w wybranych przez siebie formach:
W siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od godz. 7.00 do godz. 15:00 w
sekretariacie pok. Nr 8, lub
Przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce.
Przesłać na maila: awlochynska@opspyrzyce.pl
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu
procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie
drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do OPS w Pyrzycach po terminie, w inny sposób
niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą
rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą - decyduje data stempla
pocztowego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach odpowiada wyłącznie na oferty
spełniające wymagania formalne.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, jak
również odwołania naboru, bez podania przyczyny, przed upływem terminu na złożenie
dokumentów i zakończenia naboru bez rozstrzygnięcia.
Szczegółowych informacji udzieli:
Anna Włochyńska – p.o. Kierownika działu usług opiekuńczych i kadr
Tel. 91 5 611-165
e-mail: awlochynska@opspyrzyce.pl

INFORMACJE DODATKOWE
1. Administratorem (zwanym dalej „ADO”) Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pyrzycach (zwanym dalej „OPS”) z siedzibą: Plac Ratuszowy 1,
74-200 Pyrzyce, reprezentowany przez: Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pyrzycach.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania OPS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,
może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w OPS za pomocą
adresu e mail: iod@bartoszbiegus.pl lub pod numerem telefonu: 535 888 873.
4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie
dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania aplikacji.
7. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
8. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w
celu zaproszenia na rozmowę, kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień do
wykonywania zawodu psychologa nie będą brane pod uwagę,
9. Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,
10. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Aneta Wojcieszek
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

