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 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 
ogłasza nabór na stanowisko 

 

Psychologa 
 

w Klubie Samopomocy Rodzinie  
przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „ Z rodziną mogę więcej”  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007 - 2013, Priorytet 

VII, Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
 

 
Ilość stanowisk: 1 etat. 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 
Wymiar czasu pracy: pełen etat. 
 
 
Główne obowiązki: 

1) prowadzenie procesu rekrutacji; 
2) prowadzenie indywidualnych porad psychologicznych; 
3) prowadzenie grup wsparcia; 
4) prowadzenie terapii rodzin, monitoringu, ewaluacji w zakresie realizowanych działań;  
5) ocena motywacji, stanu psychicznego, potrzeb uczestnika, istniejących uzależnień, ograniczeń dotyczących 

podejmowania pracy, istnienia konfliktów, przemocy w rodzinie; 
6) wydawanie opinii psychologicznej. 

 
Wymagania konieczne: 

1) obywatelstwo polskie;  
2) ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia; 
3) minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy jako psycholog-terapeuta; 
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 

 
Wymagania pożądane: 

1) mile widziana znajomość programów realizowanych w ramach funduszy europejskich. 
2) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel), Internet,  poczta elektroniczna; 
3) wysoka kultura osobista; 
4) komunikatywność, kreatywność, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność.  

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny – podpisany odręcznie; 
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
3) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku 

pozostawania w stosunku pracy, 
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
6) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 
7) podpisana klauzula o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
nr 101, poz. 926 ze zm.)”. 

 
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 

ul. K. Szymanowskiego 6/61 
03-477 Warszawa 
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z dopiskiem na kopercie: 
 „Psycholog w Klubie Samopomocy Rodzinie” 

 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone 

 
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 20.04.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


