KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
PSYCHOLOGA
w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu)
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie i znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
4) kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa,
5) min. roczne doświadczenie w pracy psychologa,
6) ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, udokumentowane
zaświadczeniem,
7) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku,
8) brak zatrudnienia u Partnera projektu – Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo,
9) łączne zaangażowanie w realizację wszystkich zadań w ramach projektów RPO, funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności, oraz umów zawartych poza projektami nie może
przekroczyć 276 godzin miesięcznie (łącznie z etatem psychologa).
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w osobami niesamodzielnymi, w tym z niepełnosprawnościami, osobami
starszymi i/lub opiekunami osób niesamodzielnych,
2) znajomość i umiejętność korzystania z przepisów dot. pomocy i integracji społecznej,
3) znajomość metod i technik diagnozy środowiska rodzinnego,
4) co najmniej roczny staż pracy z osobami niesamodzielnymi i/lub opiekunami osób
niesamodzielnymi,
5) dobra znajomość obsługi komputera,
6) rzetelność, samodzielność i operatywność,
7) umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność,
8) komunikatywność, zaangażowanie, dyspozycyjność.
3. Zakres zadań:

1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu
zamieszkania w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjnoterapeutycznego, zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z tych usług,
dla uczestników projektu pn. Usteckie Centrum Usług Społecznych – w ramach ½ etatu,
2) świadczenie poradnictwa psychologicznego osobom niesamodzielnym oraz opiekunom osób
niesamodzielnych - uczestnikom projektu pn. Usteckie Centrum Usług Społecznych – w ramach
¼ etatu, w tym m.in.:
a) zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się trudnych sytuacji życiowych, w postaci
indywidualnych i rodzinnych kryzysów,
b) prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach kryzysowych,
c) pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstawania
3) prowadzenie indywidualnej dokumentacji uczestników,
4) udział w pracach Międzysektorowego Zespołu Opieki,
5) współpraca z pracownikiem socjalnym, oraz innymi specjalistami świadczącymi usługi społeczne
na rzecz podopiecznych,
6) inne bieżące zadania związane z specyfiką stanowiska.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w
stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
w pełni z praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,
10) oświadczenie o braku zatrudnienia u Partnera projektu,
11) oświadczenie o łącznym miesięcznym zaangażowaniu.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca na stanowisku psychologa w ramach projektu pn. Usteckie Centrum Usług Społecznych na
terenie Gminy Miasto Ustka (w miejscach zamieszkania osób korzystających ze specjalistycznych
usług opiekuńczych, oraz w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Ustce), w zadaniowym
systemie czasu pracy. Zatrudnienie na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu)
z możliwością przedłużenia. Przewidywany okres zatrudnienia od 01.10.2018r.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2018 r. wynosił mniej niż 6%.
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – psycholog II" w Centrum Integracji
Społecznej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, w terminie do dnia 24 września 2018 r. do
godz. 10.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie,
nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej
Centrum Integracji Społecznej w Ustce.
Osoba do kontaktu: Paulina Kamińska, tel.: 59 7260604

