
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku  
ogłasza nabór na stanowiska pracy (10 etatów)  

psycholog stażysta/konsultant psycholog lub pedagog stażysta/konsultant pedagog  
(umowa o pracę na czas określony - do 31.12.2012 r.) 

 
Stanowiska pracy będą finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin  
z problemem alkoholowym”. Z uwagi na zakres zadań może zachodzić konieczność 
realizacji zadań w godzinach popołudniowych. 
 
I. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 
rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 
domowego; 

3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
psychologicznych i wychowawczych z dziećmi; 

4. wspieranie aktywności społecznej rodzin; 
5. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej; 
6. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 
7. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 
8. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny; 
9. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym oraz innymi 
podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka  
i rodziny; 

 
2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub psychologia 
2. staż pracy: 

- brak wymaganego stażu pracy w przypadku stanowiska: psycholog 
stażysta lub pedagog stażysta 
lub 

- 3 lata w przypadku stanowiska: konsultant psycholog lub konsultant 
pedagog 

 
3. WYMAGANIA DODATKOWE: 

1. 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi lub rodziną, staż lub 
praktyka na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy  
z osobami z problemem alkoholowym; 

2. znajomość obsługi komputera i programów biurowych; 
3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym; 
4. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny; 
5. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy  

z innymi jednostkami i instytucjami; 
6. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 
7. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną. 

 
4. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. aktualny życiorys (CV); 
2. list motywacyjny; 
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 



4. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg kariery 
zawodowej niezbędne do wykonywania oferowanej pracy; 

5. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej 
oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona; 

6. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, 
gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; 

7. oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, w związku z rekrutacją 
na stanowisko psycholog stażysta/konsultant psycholog lub pedagog 
stażysta/konsultant pedagog”. 

 
Dokument należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w kancelarii lub 
korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku,  
ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub na e-mail rekrutacja@mops.gda.pl w terminie do 
07.05.2012 r. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu 
dokumentów pod wskazany adres. 
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem (w temacie e-mail lub na kopercie) „Nabór na 
stanowisko – psycholog stażysta/konsultant psycholog lub pedagog 
stażysta/konsultant pedagog". 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
www.mops.gda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gdańsku. 
Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


