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ocŁoszENlE
O NABORZE NA STANOW|SKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W OŚRODKU INTERWENCJl KRYZYSOWEJ W KOBYLN|CY

ośrodek lnterwencji kryzysowej w kobylnicy ogłasza nabór do pracy
na stanowisko

PRACOWNlKA SOCJALNEGO
(umowa o pracę - od 0,5 do 1 etatu)

1. WYMAGANlA KWALlFlKACYJNE:

o wVkształcenie niezbędne do wYkonywania zawodu praco.wnika socjalnego zgodne z art.1_16ust.1 ustawy
z dnia 1,Ż marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U, z 2oo9 r. Nr 1"75, poz. L362, z poźn. zm.);, doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

. dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z rodziną;
' WYmagana wiedza sPecjalistYczna z zakresu interwencji kryzysowej i udzielania pomocy osobom

doświadczającym przemocy w rodzinie;
o niekaralnoŚĆ za PrzestęPstwo PoPełnione umyślnie, w szczególnościza przestępstwa przeciwko obrotowi

gospoda rczem u, działa lności instytucji pa ństwowych oraz sa morządowi;
' Posiadanie Pełnej zdolnoŚci do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;o znajomoŚĆ PrzePisów ustawY o Pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy

o ochronie danYch osobowYch, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń
związanych zpracą na stanowisku pracownika socjalnego;

r znajomoŚĆ obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows, Excel);. prawo jazdy kal. ,,B".

2. WYMAGANlADODATKOWE:

umiejętność skutecznego komunikowania się;
um iejętność pracy zespołowej;
um iejętność orga n izowan ia pracy własnej;
samodzielność w działaniu oraz wyl<azywanie własnej inicjatywy;
zaa ngazowa n ie, dyspozycyjność;
znajomoŚĆ lokalnego Środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami
pomocy społecznej;
odporność na sytuacje stresowe;
sumienność, uczciwośc, odpowiedzialność.
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3 ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

r Udzielanie poradnictwa specjalistycznego;
o Prowadzenie pracy socjalnej;
o Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej Klienta;
o Współpraca z instytucjamiw środowisku Klienta;o opracowanie z klientem kontraktu oraz monitorowanie procesu realizacji;o Prowadzenie dokumentacji merytorycznej;
r Współpraca z innymi specjalistamizatrudnionymiw OlK;o prowadzenie z innymispecjalistami zajęćgrupowych dla mieszkańców hostelu;e DokonYwanie uzgodnień iocen sytuacji z osobami korzystającymi ze wsparcia w mieszkaniu chronionymtreningowym;
o Udział w szl<oleniach, Śledzenie aktualnych zmian w przepisac h oraz branie udziału w różnych formach

doszka la nia;

' ToWarzyszenie Klientowi (na jego proŚbę) podczas rozmów z rodziną, instytucjami lub podczas załatwianiaspraw w urzędach;
o Organizowanie zycia społeczności hostelu;

4, lNFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

, praca w trybie równoważnego czasu pracy, równiez w weekendy i święta;r miejsce PracV: budYnek Piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku - bez możliwość
korzystania z windy;

. praca przy kompulerze, urządzeniach biurowych;

' Praca związana z kontaktem z klientami olK, zarówno w budynku ośrodka, jak iw środowisku.

r CV i list motywacyjny;

' Klauzula wYrazająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;o kserokopie dol<umentów potwie rdzających wykształcen ie orazdoświadczenie zawodowe

DokumentY niezbędne W Procesie rekrutacji nalezy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:interwencja@oikkobylnica.pl w terminie do 25.tt.2022 r.

DYREKTC}
Ośrodka l

Alicja szkięwicz
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