OGŁOSZENIE O NABORZE SPECJALISTY
“PSYCHOLOGA”
z dnia 12.08.2014
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Dukli poszukuje do współpracy psychologa.
Wymagania niezbędne
• wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia
• co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach realizujących zadania na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego dla ofiar
i sprawców przemocy domowej
Forma zatrudnienia
Umowa zlecenie – 2 godziny tygodniowo, w godzinach popołudniowych
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność prowadzenia psychoterapii
• wysoka kultura osobista
• odporność na stress
• samodzielność, kreatywność w działaniu, odpowiedzialność
• dyspozycyjność
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prowadzenie konsultacji, poradnictwa dla osób/rodzin dotkniętych przemocą oraz
sprawców przemocy
• prowadzenie terapii z osobami (dorosłymi i dziećmi) dotkniętymi kryzysem w
zwiazku z wystąpienie przemocy w rodzinie

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV)
• kserokopie świadectw pracy
• dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych
• oświadczenie o niekaralności
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• formularz cenowy – załącznik nr 1
Inne informacje:
1. Przewidywany termin wykonywania usługi – od 01.09.2014 – 31.12.2014
2. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie/usługa
3. Miejsce pracy – MOPS Dukla
Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w terminie do dnia 25.08.2014 r. do
godziny 14.00 (liczy się data wpływu).
Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem: “Nabór – psycholog”.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty: życiorys CV (z uwzględniem dokładnego przebiegu kariery
zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.).
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia zakończenia
naboru podlegają zniszczeniu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
jedynie z wybranymi oferentami.
Treść ogłoszenia została umieszczona na stronie internetowej www.mops.dukla.pl/ oraz w
siedzibie MOPS w Dukli.
Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 29 141 – od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
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Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Kościuszki 4
38-450 Dukla
NIP 684-17-44-498

Załącznik Nr 1

Formularz Ofertowy
Dane oferenta (imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………..
Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące:
Prowadzenia poradnictwa psychologicznego,
oferuję podjęcia się w/w działań:
za kwotę …………………………………… zł brutto za 1 godzinę
(słownie):………………………………………………………………………………….......
W podanej kwocie brutto ujęte są wszystkie pochodne od wynagrodzenia.

……………………………………………….
Miejscowość ,data podpis i pieczęć oferenta
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