OGŁOSZENIE
Komendant Hufca ZHP w Bartoszycach ogłasza konkurs na pr
pracownika
acownika na
stanowisko psychologa placówki opiekuńczo
opiekuńczo-wychowawczej
wychowawczej „Dom Harcerza”
na rok 2017.
I. Określenie stanowiska: psycholog
Ilość miejsc: 1
Rodzaj umowy – umowa cywilnoprawna
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
1. Wymagania konieczne:
1) o stanowisko psychologa mogą ubiegać się osoby, które:
a) posiadają obywatelstwo polskie,
b) mają pełną zdolność do cz
czynności
ynności prawnych oraz korzystają z pełni praw
publicznych,
c) nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w
stanowisku, co zostało potw
potwierdzone
ierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwwskazań do tej pracy,
e) posiadają wykształcenie – tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia
f) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
jest im zawieszona ani ograniczona,
g) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w
stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
2. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie umiejętności twórczej pracy z młodzieżą i dziećmi,
2) umiejętność pracy w zespole, łłatwość
atwość nawiązywania kontaktów,

3) umiejętność włączania się w życie placówki, zdobywanie nowych
doświadczeń,
4) zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
5) umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowanie trudnych decyzji,
6) operatywność i dyspozycyjność,
7) jasno określona wizja pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
8) znajomość specyfiki zawodu oraz znajomość przepisów ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
9) dodatkowe kursy, kwalifikacje dotyczące terapii,
10)) umiejętność obsługi komputera.
11) posiadanie przydziału służbowego bądź przynależności do Hufca ZHP
Bartoszyce
12) posiadanie stopnia m.in. pwd – w szczególnych przypadkach otwarta
próba;
3. Mile widziane:
1) prawo jazdy kategorii B
2) posiadanie kursów
sów z zakresu profilaktyki uzależnień
III. Zakres wykonywanych zadań:
1) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawach wychowanków.
2) Prowadzenie badań psychologicznych służących poznaniu wychowanka
wychowankawspółpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta d.s
Profilaktyki Uzależnień
3) Ukierunkowywanie oraz pro
prowadzenie
wadzenie obserwacji wychowanków
5) Sporządzanie w ramach współpracy z wychowawcami i pedagogiem
indywidualnych planów pracy wychowawczej

6) Opracowywanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej
dziecka oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem
7) Prowadzenie konsultacji psychologicznych z wychowawcami.
8) Prowadzenie
ie indywidualnych i zespołowych zajęć specjalistycznych w
wymiarze nie przekraczającym połowy wymiaru ustawowego czasu pracy
oraz zgodnie ze wskazaniami zespołu ds. okresowej oceny wychowanka.
9) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego rodzicom dzieci
przebywających
zebywających w Placówce.
10) Pomoc wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
11) Pomoc usamodzielniającym się wychowankom.
IV. Kandydat na stanowisko wychowawcy musi złożyć:







list motywacyjny i życiorys (CV)
wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o
zatrudnienie,
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy
zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń
o odbytych kursach, szkoleniach),
oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany:

a. za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo skarbowe,
b. prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,







oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani
ograniczona,
oświadczenie, że
e kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w
przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu
egzekucyjnego,




zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w
szkole/placówce oświatowej z dziećmi i młodzieżą.
Potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej w Hufcu ZHP Bartoszyce

V. Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty, zawierające komplet wymaganych dokumentów, należy złożyć w
zamkniętej kopercie – z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym
kandydata
dydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pedagoga do
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Harcerza ” w biurze Komendy
Hufca przy ul. Jagiellończyka ¼ ,
11-200 Bartoszyce w terminie do dnia 10 maja 2017 r., do godz. 15:00.
Kandydaci, których
ych złożone dokumenty spełnią wymagania formalne i zostaną
złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę
kwalifikacyjną.

Komendant Hufca
phm. Paweł Wołoch

