
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR

NA JEDNO WOLNE STANOWISKO PRACY

Psycholog- Podinspektor

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej

w Rzeszowie – 1 etat

1.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

2) bardzo dobra znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) bardzo dobra znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

4) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa,
w tym ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie województwa,

5) co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje
opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

6) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługi systemów:
WINDOWS      2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu
biurowego MS OFFICE),

7) nie jest i nie był/a pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie     jest
zawieszona  ani ograniczona.

2.  Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy:

- kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzenie dla dziecka diagnozy
psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia

dziecka,

- dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka,

- współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o
okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,

- przeprowadzenie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej dochodowej  i majątkowej
kandydatów do przysposobienia dziecka,

+prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia
dziecka,

+wspieranie psychologiczno-pedagogiczne, kandydatów do przysposobienia dziecka oraz
osób które przysposobiły dziecko,

prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,



zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentom oddziałów
ginekologiczno - położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio
po urodzeniu.

3.Informacja o warunkach pracy:

- praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,

- wymiar czasu pracy ; pełny etat.

- miejsce świadczenia pracy : siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Rzeszowie ,

-wyjazdy służbowe na terenie województwa podkarpackiego.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
4) kserokopie dowodu osobistego,

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z
pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,    9)kandydat,
który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z póżń
zm) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego

niepełnosprawność.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 %

6. Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 35-078

Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na
stanowisko:  Psycholog-Podinspektor w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  w

Rzeszowie.

w terminie do dnia 16  lipca 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej http:// www.rops.rzeszow.pl  oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej w Rzeszowie. Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny)
powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

www.rops.rzeszow.pl


1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223,

poz. 1458).

p.o Dyrektora Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Krawczyk Barbara


