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Nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: głównego specjalisty psychoterapeuty – terapeuty uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lubiczu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: głównego specjalisty - psychoterapeuty –
terapeuty uzależnień, wymiar etatu: 1/2 etatu, miejsce wykonywanej pracy: Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
I. Wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowana opinią,
6) posiada wykształcenie wyższe,
7) posiada certyfikat terapeuty uzależnień,
8) posiada kwalifikacje uprawniające do prowadzenia psychoterapii.
II. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) łatwość nawiązywania kontaktów z trudnym klientem,
3) empatia,
4) dyspozycyjność,
III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla 8 osób/rodzin po 10 godzin 60 min. na
każdą osobę/rodzinę w miejscu zamieszkania wskazanych osób/rodzin,
2) Prowadzenie poradnictwa terapeutycznego w wymiarze 16 godzin 60 min. na rzecz
uczestników PAL,
3) Prowadzenie grupy wsparcia dla uczestników PAL w wymiarze 24 godzin 60min.,
4) Sporządzanie raportów diagnostycznych – indywidualnie we wszystkich rodzinach, w
których prowadzona będzie psychoterapia,
5) Stałe współpracowanie z pracownikami socjalnymi oraz innymi specjalistami projektu w
zakresie konsultowania rodzin objętych psychoterapią ,
6) Udzielanie wsparcia i motywowanie rodzin do zmiany swojej trudnej sytuacji ,
7) Opracowanie raportu końcowego dotyczącego trudności i efektów funkcjonowania grupy
wsparcia.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
f) potwierdzenie uprawnień do prowadzenia psychoterapii,
g)certyfikat terapeuty uzależnień
h)podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz
umyślne przestępstwa skarbowe, podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
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i) klauzula o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 04.05.2011 r. do godziny 8.00 w
pokoju nr 6 GOPS w godzinach urzędowania.
Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na
stanowisko głównego specjalisty - psychoterapeuty – terapeuty uzależnień w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu”.
Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualną
rozmowę z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

