
Ogłoszenie o naborze 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza nabór na 

stanowisko psycholog. 

Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na 1/2 etatu. 

1. Wymagania 

a) niezbędne  

 wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 

 nieposzlakowana opinia, 

 kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych, 

 kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona. 

b) dodatkowe 

 odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, 

 predyspozycje osobowościowe: dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, 

komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, cierpliwość, terminowość, 

staranność, 

 umiejętność obsługi komputera, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, 

 znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

2. Zakres wykonywanych zadań 

- udzielanie porad i prowadzenie terapii psychologicznych, 

- badanie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

- organizowanie szkoleń, grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą podnoszących ich kwalifikacje, 

- prowadzenie dokumentacji związanej z działaniem specjalistycznego poradnictwa 

rodzinnego, 

- współdziałanie z policją, prokuraturą, sądem, pedagogiem szkolnym, wychowawcą 

klas i innymi instytucjami prowadzącymi działalność socjalną, 

- sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej, 



- kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze, 

- udział w pracach zespołu stwierdzającego zasadność pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

- sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności, 

- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego. 

   3. Wymagane dokumenty 

 CV  

 List motywacyjny 

 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1) 

 Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych celów rekrutacji 

(załącznik nr 2) 

 Zgoda kandydata na przetwarzanie danych szczególnych kategorii (załącznik nr 3) 

 Oświadczenie (załącznik nr 4) 

 Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

4.Termin i miejsce składania dokumentów 

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 

Rodzaj umowy : umowa o pracę, 1/2 etatu 

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata .  

Miejsce składania dokumentów: Punkt Informacyjny w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14a, 64-800 Chodzież, lub można przesłać na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14a, 64-800 Chodzież 

Termin: do 31 maja 2022 roku do godziny 14.30.  

Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko 

psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży”. 

Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży po 

wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.  

5. Informacje dodatkowe 

Osoby, spełniające wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę 

kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną powiadomienie telefonicznie. 
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