NABÓR NA STANOWISKO
ASYSTENT RODZINY
w ramach projektu systemowego „Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa”
wspó finansowanego przez Uni

Europejsk

ze

rodków Europejskiego Funduszu

Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, na podstawie z art.4 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164,
poz.1163 z pó . zm.)
1. Zamawiaj cy:
rodek Pomocy Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa 7 68-120 I owa
2. Przedmiot zamówienia:
udzielanie kompleksowej pomocy cz onkom rodzin w wype nianiu ról rodzinnych i
spo ecznych, w tym m.in. wspó praca z instytucjami (szko a, przedszkole, s d, urz d pracy
itp.), sporz dzanie planów pracy z rodzin , sporz dzanie sprawozda z realizacji zada
3. Termin realizacji zamówienia:
maj- listopad 2011 r.
4. Kryterium wyboru oferty:
czna ocena posiadanych kwalifikacji, umiej tno ci, do wiadczenia oraz dyspozycyjno ci
Wymagania niezb dne:
- uko czone studia wy sze na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia,
socjologia, polityka spo eczna, nauki o rodzinie – udokumentowany co najmniej roczny sta
pracy z dzie mi lub rodzin ,
-co najmniej wykszta cenie rednie, szkolenie z zakresu pracy z dzie mi lub rodzin udokumentowany co najmniej 3- letni sta pracy z dzie mi lub rodzin ,
- niekaralno

za przest pstwa pope nione umy lnie,

- do wiadczenie w pracy z dzieckiem i rodzin , a tak e z osobami wykluczonymi spo ecznie
(d ugotrwale bezrobocie, uzale nienia),
-

znajomo

ustawy o pomocy spo ecznej i ustawy o wiadczeniach rodzinnych,

-

znajomo

lokalnego rodowiska oraz umiej tno

nawi zywania wspó pracy z jednostkami

i instytucjami pomocy spo ecznej
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Wymagania dodatkowe:
umiej tno ci komunikacyjne, umiej tno

zachowania bezstronno ci w kontakcie z rodzin ,

wysokie poczucie empatii, odpowiedzialno ci, mobilno , dyspozycyjno , operatywno ,
pewno

siebie, odporno

na stres, cierpliwo , mile widziane do wiadczenie w innych

projektach
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofert wspó pracy nale y sporz dzi w j zyku polskim, w formie pisemnej, oferta powinna
zawiera :
1. yciorys (CV)
2. list motywacyjny
3. o wiadczenie o niekaralno ci
4. o wiadczenie o posiadaniu pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych i korzystaniu w pe ni z
praw publicznych
5. kopie dokumentów po wiadczaj cych posiadane kwalifikacje i przebieg pracy
zawodowej
6. ewentualne referencje
6. Miejsce i termin z
Ofert z

enia oferty:

nale y osobi cie w siedzibie O rodka Pomocy Spo ecznej ul. Kolejowa 7

68-120 I owa lub poczt tradycyjn do 6 maja 2011 r. z dopiskiem oferta pracy: „Asystent
rodziny”.
Dodatkowe informacje mo na uzyska pod numerem telefonu 68 377 49 48 wew.24 w
godzinach od 7.00 do 15.00.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny,

yciorys (CV) nale y opatrzy

klauzul :

„Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 142, poz. 1593 z pó n. zm.)”

Kierownik OPS w I owej
El bieta Kinal
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