
DYREKTOR 

POWIATOWEGO CENTRUM 

POMOCY RODZINIE 

W WYSZKOWIE 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO  

 

 

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ W KRYZYSIE 

 

Niniejsze postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy                      

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759                  

ze zm.) 

1. Nazwa i adres jednostki: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 

ul. I AWP 82 A 

07-200 Wyszków 

 

2. Forma zatrudnienia: 

 

-  praca wykonywana na podstawie umowy- zlecenia, 

- w łącznym wymiarze – 100 godzin, 

- obejmuje okres od 2 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 

3. Miejsce wykonywania pracy:  
 

 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 

 

4. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem: 

 

- obywatelstwo polskie, 

- wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia, pedagogika,  nauki o rodzinie, 

- co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną, 

- niekaralność za przestępstwa popełniane umyślnie. 

 

 

 

 



5. Wymagania pożądane: 

 

- doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu pomocy 

rodzinie w sytuacji kryzysu, 

- doświadczenie zawodowe w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad 

dziećmi, młodzieżą i rodziną w kryzysie, 

- umiejętności mediacyjne, 

-komunikatywność, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

- umiejętność pracy w zespole. 

 

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

-  życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny, 

-  kserokopie dyplomów potwierdzających  wykształcenie,  

- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie                         

o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), 

- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie, 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 

- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni 

praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne, 

- podpisana klauzula o treści: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r.                        

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”, 

- referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub innych,  

 

 

 Postępowanie związane z naborem obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz 

ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Aplikacje 

złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.  

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 28 sierpnia 2013 r. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. 

Istnieje ewentualna możliwość późniejszego zatrudnienia w ramach umowy o pracę. 

 



7. Opis działań: 

- prowadzenie porad psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów 

wychowawczych i opiekuńczych w rodzinach zastępczych i naturalnych poprzez: 

a) diagnozowanie, 

b) terapię podtrzymującą, 

c) profilaktykę. 

- świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego mieszkańcom Powiatu 

Wyszkowskiego, 

- współpraca z samorządami terytorialnymi i innymi instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie świadczenia pomocy rodzinie i dziecku, 

- udział w pracach Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz Zespole ds. kwalifikowania 

kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, 

- prowadzenie dokumentacji klienta zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych 

osobowych, 

- podejmowanie inicjatywy na rzecz tworzenia nowych form pomocy klientom wynikających 

z potrzeb. 

 

 

8. Wymagane dokumenty: 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres:  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 

ul. I AWP 82 A, 07-200 Wyszków – listem, faksem lub poczta elektroniczną na adres e-mail 

pomocwyszkow@wp.pl – skan oferty 

 

 

9. Termin składania dokumentów 

 

Oferty należy składać do dnia 27 sierpnia 2013 r. do godziny 14
00

. 

 

mailto:pomocwyszkow@wp.pl

