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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Nr 111.3.2018
z dnia 19 lutego 2018 roku
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, ogłasza otwarty nabór na stanowisko
psychologa - zlecenie pracy w Projekcie „Q-współPracy” realizowanym przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Milanówku, ul. Zbigniewa Herberta 41, 05-822 Milanówek.
 Stanowisko pracy: Psycholog
Wymiar czasu pracy: 215 godzin w całym okresie zatrudnienia (umowa cywilno-prawna)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.
 Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
3) nieposzlakowana opinia,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
5) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia kliniczna, psychologia społeczna,
6) staż pracy min. 2 lata na stanowisku psychologa,
7) dobra obsługa komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
8) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 Dodatkowo mile widziane:
1) Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych diagnoz w zakresie określania
potencjałów uczestników szkoleń finansowanych z EFS,
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2) Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji z uczestnikami działań
wynikających z projektów EFS
3) Doświadczenie w pracy z osobami nieaktywnymi zawodowo, wykluczonymi społecznie,
4) Kursy w zakresie doradztwa w planowaniu kariery zawodowej,
5) Umiejętności: skutecznej komunikacji, prowadzenia rozmowy doradczej, prowadzenia
zajęć grupowych, trenerskie, wykorzystywania aktywizujących metod szkoleniowych.
4. Zadania przewidziane do wykonania na stanowisku:
Do obowiązków psychologa należy:
1) opracowanie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
„Q-współpracy”
2) prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu
„Q-współpracy” w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej;
3) udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej;
4) współpraca z koordynatorem projektu „Q-współpracy” oraz pracownikami socjalnymi;
5) staranne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji w zakresie opracowywania diagnoz
prowadzenia poradnictwa dla uczestników projektu „Q-współpracy” oraz współpracy z
pracownikami socjalnymi.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania ),
3) curriculum vitae (życiorys zawodowy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
6) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające
dotychczasowe zatrudnienie,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
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8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
(do pobrania),
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
(do pobrania).

Nie przedłożenie dokumentów wymienionych w pkt. 5 ( 1-9), powoduje odrzucenie oferty.
6. Zatrudnienie planowane jest od marca 2018 r. do listopada 2018r. w wymiarze 215 godzin w
całym okresie zatrudnienia (umowa cywilno-prawna).
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodka
Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Zbigniewa Herberta 41; 05-822 Milanówek, w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa: Projekt Q-współpracy” wraz
z umieszczonymi danymi osobowymi, do dnia 02.03.2018r. godz. 15.00 (decyduje data
faktycznego wpływu do OPS).
8. Dodatkowe informacje:


aplikacje, które wpłyną do OPS w Milanówku po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,



kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania
sprawdzającego,



informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Milanówku i w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz stronie internetowej
www.milanowek.naszops.pl



dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania
sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru
dokumentów w Ośrodku.

Milanówek, 19 lutego 2018 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/
Krystyna Kott
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