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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w PCPR w Kielcach
ul. Wrzosowa 44,25-011 Kielce

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,
socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
lub:
Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem
kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej
roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie
jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych.
6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie.
7. Kandydat posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze
pomocy społecznej i/lub pieczy zastępczej w zakresie pracy z osobami zagrożonymi
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
9. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.



2. Komunikatywność, kultura osobista, odpowiedzialność, sumienność.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.
5. Dyspozycyjność (gotowość do wyjazdów służbowych do pracy w godzinach
popołudniowych).
6. Umiejętność interpretacji przepisów.
7. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.
8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

III. Zakres wykonywanych zadań w szczególności:

1. Przygotowanie i realizacja planów pomocy dziecku/modyfikacja uwzględniających
wsparcie przewidziane w projekcie "Myśląc o Rodzinie".
2. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej i innej zaplanowanej w ramach zadań przewidzianych w projekcie.
3. Czuwanie nad prawidłową realizacją działań skierowanych do osób funkcjonujących
w ramach rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie"
zgodnie z założeniami określonymi w modyfikacji planu pomocy dziecku i rodzinie oraz
innymi wytycznymi obowiązującymi dla realizowanego projektu.
4. Przygotowanie miesięcznych sprawozdań/informacji z realizacji zadań zaplanowanych
w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie".
5. Współpraca z osobami zatrudnionymi w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie"
w zakresie organizacji i realizacji osiągniętych założeń i wskaźników.
6. Współpraca z koordynatorami zatrudnionymi w PCPR.
7. Współpraca z ośrodkami adopcyjnymi, Sądami, placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi, kuratorami, GOPS, DPS, PCPR.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
2. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach
stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, również w godzinach
popołudniowych.
3. Miejsce świadczenia pracy - siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin
zastępczych oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku
wykonywanych czynności.
4. Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2016 r.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys - curriculum vitae.



3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
5. Dokumenty potwierdzające min. dwuletnie doświadczenie w obszarze pomocy
społecznej i/lub pieczy zastępczej w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem
i wykluczeniem społecznym (np. referencje, opinie z poprzednich miejsc pracy,
zaświadczenie ),
6. Oświadczenie kandydata, złożone pod odpowiedzialnością kamą zgodnie z art. 233
kodeksu karnego, że:
a) Posiada obywatelstwo polskie.
b) Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska
nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
c) Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
d) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
e) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
f) Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.
7. Inne dokumenty świadczące o predyspozycjach i umiejętnościach przydatnych na w/w
stanowisku.

VI. Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce lub dostarczenie
do pokoju nr 36, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-14.00, w terminie do 12 sierpnia
2016 r.

VII. Dodatkowe informacje:

1. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), 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 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U 2016.922 t.j.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008
roku. o pracownikach samorządowych (Dz. U 2016.902 t.j.)".
2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41-200-17-19.


