Nabór na stanowisko: Psycholog
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
ogłasza nabór na stanowisko:
Psycholog do projektu pn. „Inwestując w człowieka pomnaŜamy kapitał społeczny i
wygrywamy przyszłość”
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Przedmiot zlecenia: przeprowadzenie grupowych
grupowych warsztatów psychologicznych dla 17
uczestników /trening umiejętności społecznych, trening komunikacji, trening asertywności, trening
radzenia sobie ze stresem/ w ilości 10 godzin i na bieŜąco konsultacje 2 godz. dla kaŜdego
uczestnika /razem 44 godziny// zgodnie z załoŜeniami projektu pn. „Inwestując
Inwestując w człowieka
pomnaŜamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość”
przyszłość” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Termin prowadzenia spotkań: czerwiec - sierpień 2010r.
Wymagania niezbędne:

•
•
•
•

wykształcenie wyŜsze – kierunek psychologia
minimum 2-letnie
letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
Wymagania dodatkowe:

•
•

komunikatywność

odpowiedzialność
Wymagane dokumenty:

•

Curriculum Vitae

Dokumenty poŜądane:

•

kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów,
kursów i szkoleń

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na
adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jastrzębi
26-631 Jastrzębia
pok.2 w terminie do dnia 24 maja 2010 roku
Aplikacje które wpłyną do GOPS w Jastrzębi po upływie wyŜej wymienionego terminu nie będą
rozpatrywane.
Do wymaganych
ymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „WyraŜam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
oso
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Projekt „Inwestującc w człowieka pomnaŜamy
pomna
kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość”
przyszłość współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
połecznego

