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OFERTA PRACY NA STANOWISKO PSYCHOLOG 

 
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Centrum Integracji Społecznej „OD NOWA”  

w Mielnie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko PSYCHOLOG. 

Miejsce pracy: Mielno 

Wymiar pracy: umowa zlecenie/ umowa o pracę ½ etatu 

Umowa: od dnia 01.01.2018 

Zakres obowiązków: 

1. współpraca z koordynatorem projektu, pracownikiem socjalnym, instruktorami zawodu, 

doradcą zawodowym oraz innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu, 

2. udział w sporządzaniu indywidualnych diagnoz uczestników/uczestniczek, współpraca 

przy opracowywaniu Indywidualnych Planów Zatrudnienia Socjalnego dla 

uczestników/uczestniczek CIS, 

3. planowanie, organizacja i prowadzenie warsztatów psychologicznych dla 

uczestników/uczestniczek projektu, 

4. prowadzenie konsultacji psychologicznych  

5. koordynacja wsparcia psychologicznego dla uczestników projektów, w tym współpraca z 

podmiotami zewnętrznymi realizującymi terapie dla uczestników projektu, 

6. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji 

7. inne zadania zlecone przez przełożonych. 

8. współpraca ze specjalistami Centrum Integracji Społecznej w zakresie ewaluacji.  

 

Wymagania niezbędne: 

1. Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, 

2. Doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego i grupowego  z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wymiarze min. 100 godzin 

3. Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 
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4. Doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

5. Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa. 

6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

7. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

Wymagania dodatkowe: 

1. Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność. 

2. Komunikatywność, empatia. 

3. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych. 

4. Zdolności organizacyjne, zaangażowanie. 

5. Wysoka kultura osobista. 

6. Znajomość metod i technik diagnozy środowiska rodzinnego. 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: 

1. Życiorys/CV i list motywacyjny. 

2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia. 

3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

doświadczenia zawodowego/stażu pracy. 

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. 

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: 

1. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub 

za przestępstwo skarbowe. 

2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu 

potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa. 

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

4. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
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umyślne przestępstwo skarbowe. 

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 

125 poz. 869). 

 

Termin i miejsce składania dokumentów - 31 października 2017 rok 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

Centralny Ośrodek Szkolenia 

ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno 
 

Osoba wyznaczona do kontaktu Dorota Jopek - tel. 517 140 997 
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