
 
 
 
 
 
 

 

W związku z realizacją projektu „Społeczna – od nowa”, realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

którego celem jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin 

Starego Miasta i Zatorza, które z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia 

umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie, 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: 

psycholog 

 

1.Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie,  

ul. 1 Maja 8,83-110 Tczew 

 

2.Wymiar czasu pracy: umowa o pracę ½ etatu od 03.09.2018-31.12.2019 

 

3.Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku: 

 Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia. 

 Pełna   zdolność   do   czynności   prawnych   oraz   korzystanie   z   pełni   praw  

publicznych. 

 Brak    prawomocnego    skazania    za    przestępstwo    umyślne    ścigane  z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 Nieposzlakowana opinia. 

 Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych. 

4.Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. 

stanowisku: 

 Staż pracy w zawodzie psychologa w poradnictwie rodzinnym. 

 Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. 

 Umiejętność prowadzenia rozmowy diagnostycznej i terapeutycznej. 

 Umiejętność prowadzenia zajęć grupowych. 

 Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej 

 Umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji 

 Znajomość  specyfiki  problemów  rodzin  korzystających  z  systemu  pomocy  

społecznej 

 Umiejętność obsługi komputera. 

 Umiejętność pracy w zespole 

5. Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie: 

 Kwalifikacje i doświadczenie w systemowej terapii rodzin 

 Kwalifikacje    i    doświadczenie    w    prowadzeniu    terapii    poznawczo–

behawioralnej 

6.Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:  

Zadania psychologa w projekcie: 



 

 

 diagnoza  problemów  i  potrzeb  uczestników  projektu  „Społeczna  od-nowa”  oraz  

ustalenie indywidualnych ścieżek reintegracji/planów terapeutycznych, 

 kierowanie  do  wsparcia  oraz  monitoring  postępów  i  wprowadzanie  ewentualnych 

zmian w ścieżce wsparcia.  

 prowadzenie grupowych warsztatów i indywidualnego poradnictwa,  

 wsparcie grup samopomocy 

 praca w środowisku osób uczestniczących 

 współpraca  z  zespołem  projektowym,  w  tym  z  innymi  specjalistami  

realizującymi wsparcie  na  rzecz  uczestników  projektu  tj.  rodzin  wykluczonych  

społecznie  lub zagrożonych wykluczeniem z terenu miasta Tczewa objętego 

rewitalizacją. 

7.Wymagane dokumenty:  

 List motywacyjny, 

 CV  z informacjami  o  wykształceniu  i  opisem  dotychczasowego  przebiegu pracy 

zawodowej. 

 Oświadczenie o    niekaralności    za    przestępstwo    umyślne    ścigane z  oskarżenia  

publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe.(w  przypadku zatrudnienia 

wymagane będzie złożenie za świadczenia o niekaralności) 

 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni  praw 

publicznych. 

Wymagane   dokumenty   aplikacyjne  należy  składać  do  dnia  28.08.2018  do godziny 

10:00  na   adres i.bylicka@mops.tczew.pl 

 

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Z   kandydatami   spełniającymi   wymogi   formalne   zostanie   przeprowadzona   rozmowa 

kwalifikacyjna. 

 

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  CV   

(z  uwzględnieniem dokładnego  przebiegu  kariery  zawodowej),  powinny  być  opatrzone  

klauzulą:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 


