
 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny 
w Dąbrowie Tarnowskiej 

      ogłasza nabór na stanowisko psychologa 
 
 
Nazwa i adres jednostki: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny 
w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR) 
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul Kościuszki 15a 
tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, faks 14 657 84 84 
e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl 
 
 
I. Przedmiot naboru: 
1.Stanowisko: psychologa 
2.Liczba stanowisk: 1/4 etatu na czas zastępstwa 
3.Miejsce wykonywania pracy: Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie 
Tarnowskiej, 
4.Okres zatrudnienia: od stycznia 2019 r. 
5.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa 
 
II. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek psychologia, 
2. Doświadczenie w pracy psychologicznej z dzieckiem/dorosłym. 
3. Wiedza z zakresu diagnostyki i pomocy psychologicznej, 
4. Umiejętność formułowanie opinii i diagnoz psychologicznych, 
5. Umiejętność prowadzenia konsultacji indywidualnych i pracy grupowej z klientem, 
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
7. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 

III. Wymagania dodatkowe: 

1. Przebyte szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy rodzinie, problemów rodziny, 
uzależnień i współuzależnienia. 

2. Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność. 
3. Sprawność interpersonalna w realizacji zadań interwencyjnych, w tym pod presją czasu. 
4. Odporność na stres. 
5. Umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy zespołowe. 
6. Wiedza i doświadczenie z zakresu pracy w obszarze interwencji kryzysowej i przemocy w rodzinie. 

7. Znajomość metod i technik diagnozy środowiska rodzinnego. 
IV. Zakres zadań jakie obejmuje świadczenie poradnictwa psychologicznego: 

1. Świadczenie poradnictwa psychologicznego osobom i rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, ze 
szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy, celem zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu 
skutków trudnych sytuacji życiowych, w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów, w 
szczególności poprzez: 
a) prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych 

(katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski 
żywiołowe,itp.), 

b) pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstawania, 
c) sporządzanie diagnoz psychologicznych i opinii dotyczących stanu psychicznego klienta, 
d) prowadzenie grup wsparcia 
e) przygotowywanie i prowadzenie działań interwencyjnych, w tym działań w środowisku, 

2. Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (rejestr osób, które skorzystały z porady w tym: 
termin porady, nazwisko i imię oraz podpis uczestnika porady, opis treści porady, podpis osoby 
udzielającej porady, 

3. Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla  pracowników socjalnych innych pracowników MOPSiWR. 



4. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom, znajdującym się w różnych sytuacjach 
kryzysowych oraz współpraca z instytucjami w mieście i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5. udział w grupach roboczych i zespołach interdyscyplinarnych. 
 

V. Wymagane dokumenty: 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

· CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) 

· list motywacyjny 
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na ww. stanowisko zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
· kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, 

zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.); 
· oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu 

postępowanie karne 

· oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku; 
· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
 
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem. 
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały 
ww. kserokopii dokumentów. 
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Oferty należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej 
w zamkniętych kopertach do dnia 04.01.2019 roku do godz. 10.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje 
data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, 
adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa".Dokumenty, które wpłyną po w/w 
terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VII. Rekrutacja 

1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny 
w Dąbrowie Tarnowskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 
2. Informacje dodatkowe 
Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny w  Dąbrowie Tarnowskiej lub Kierownika Działu Wsparcia Rodziny w 
siedzibie jednostki lub telefonicznie tel. 14 657 83 83, lub 517 336 500. 
Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach: 

� przeprowadzenie analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustalenie listy 
kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu, 

� ocena merytoryczna złożonych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna 
Zakwalifikowani kandydaci otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu 
rekrutacji w siedzibie MOPSiWR. 

 

 

 

 

 

 


