
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al.Słowackiego 20, Kraków 30-037,
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Doradca ds. osób niepełnosprawnych

zatrudniony przy realizacji  projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony – 6 miesięcy, PCPR zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów na stanowisko

- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych
- wykształcenie wyższe o kierunku praca socjalna lub ukończone kolegium pracowników  
  służb społecznych, albo wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do  
  zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika 
  specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,socjologia, nauki o rodzinie.
- staż pracy minimum rok na stanowiskach pokrewnych bądź przy realizacji podobnych 
  zadań
- znajomość przepisów o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
  niepełnosprawnych i powiązanych z nimi aktów prawnych
- umiejętność obsługi komputera
- kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz powinien 
  cieszyć się nieposzlakowaną opinią

2. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność, umiejętność pracy w warunkach stresu, analityczne podejście
do problemów, sprawne podejmowanie decyzji, prawo jazdy kat. B,
- znajomość założeń PO KL

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych:

- realizacja zadań za rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z przepisów o
pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz projektów socjalnych na rzecz tej grupy osób 
- sporządzanie dokumentacji, sprawozdawczości
- wykonywanie pracy socjalnej i wywiadów środowiskowych na rzecz osób
niepełnosprawnych
- współpraca z OPS-ami, organizacjami pozarządowymi i in. na rzecz osób 
niepełnosprawnych



Wymagane dokumenty:

- Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej
- list motywacyjny z uwzględnieniem specyfiki stanowiska, o które się kandydat
  ubiega
- dokumenty poświadczające wykształcenie – kserokopie
- świadectwa pracy – kserokopie
- dowód osobisty – kserokopia
- podpisane oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w
  stanowisku
- inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności – kserokopie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 4 
w siedzibie PCPR, ul. Słowackiego 20 w Krakowie 30-037 lub przesłać pocztą z dopiskiem
„ Nabór na stanowisko doradcy ds. osób niepełnosprawnych ”

Termin składania dokumentów upływa dnia 25  czerwca 2008 r. o godz.
15-tej. Liczy się data i godzina wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Krakowie.
Dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny i CV powinny być opatrzone
klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia naboru w PCPR w Krakowie”


