
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 
 PSYCHOLOGA w Punkcie Konsultacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społeczne w Psarach.

Planowane jest zatrudnienie jednej osoby. Praca na podstawie umowy zlecenia, w wymiarze 
10 – ciu godzin miesięcznie, w godzinach popołudniowych, według harmonogramu ustalonego             
ze Zleceniodawcą.

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie psychologiczne potwierdzone stosownymi dokumentami.
- posiadanie udokumentowanego minimum 2 – letniego stażu pracy na stanowisku psychologa.

2. Wymagania dodatkowe:
Mile  widziane  doświadczenie  w  pracy  z  dziećmi  i  rodzinami,  osobami  uzależnionymi
i współuzależnionymi, osobami i rodzinami zagrożonymi i dotkniętymi przemocą w rodzinie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin z problemem uzależnienia       
i współuzależnionych,
-  udzielanie  porad  psychologicznych  osobom  zagrożonym  oraz  dotkniętym  przemocą
w rodzinie,
- udzielanie porad indywidualnych dla rodzin z problemem wychowawczym,
- informowanie o możliwych formach i miejscach pomocy,
- współpraca z pracownikami socjalnymi i  Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- prowadzenie bieżącej dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:
Oferty  zawierające  CV,  dokumentację  potwierdzającą  posiadane  kwalifikacje  i  uprawnienia,  cenę
brutto za jedną godzinę zajęć i poradnictwa, prosimy kierować na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Psarach  ul.  Szkolna  100,  lub  złożyć  osobiście  w  sekretariacie  OPS  Psary   tel.  32  267  22  62
w nieprzekraczalnym terminie do 15  lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje na temat oferty można
uzyskać u Pana Aleksandra Koćwin, tel. 32 263 15 67 w godz. 11:00 – 19:00 wew. 106.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Niezbędnym  elementem  oferty,  jest  wydrukowana  i  podpisana  klauzula  informacyjna,  dot.
przetwarzania danych osobowych.

Złożone  oferty  poddane  zostaną  analizie  mającej  na  celu  porównanie  danych  zawartych
w dokumentach aplikacyjnych z  wymaganiami  formalnymi określonymi w ogłoszeniu  oraz  ocenie
merytorycznej.  Przy ocenie merytorycznej złożonych ofert  będą brane pod uwagę w szczególności
wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie kandydata, posiadane referencje.
Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji
Publicznej Gminy Psary.

                                                                                            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                Agnieszka  Sarnik



Klauzula informacyjna zgodna z RODO do umów zlecenie

Zgodnie z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informuję, iż:
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Psarach

reprezentowany przez Kierownika Ośrodka, adres: 42-512 Psary, ul. Szkolna 100;
2. W  przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  prosimy  o  kontakt  

z inspektorem ochrony danych w Ośrodku, e-mail:  iod@psary.pl;
3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  kilku  różnych  celach  tj.:  w  celu  prawidłowej

realizacji  umowy  zawartej  z  Administratorem,  wykonania  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Administratorze (np.  w odniesieniu do rozliczeń i  płatności),  realizacji  prawnie uzasadnionego
interesu  Administratora,  w  tym  w  szczególności  dla  dochodzenia  roszczeń  wynikających  z
przepisów prawa lub obrony praw Administratora;

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO;

5. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  spowoduje,  że  zawarcie
i realizacja Umowy będą niemożliwe;

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa w szczególności
ZUS,  US,  uprawnione  organy  kontrolne  np.  PIP,  co  do  których  przekazanie  Pani/Pana  danych
osobowych wynika z obowiązków Administratora;

7. Pani/  Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  przetwarzaniu,  w  tym
profilowaniu i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani poza obszar EOG;

8. Pani/ Pana dane osobowe będą przez przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który
umowa będzie  wykonywana  a  także  później,  tj.  przez  okres,  jaki  wymagają  tego  powszechnie
obowiązujące przepisy i okres, w czasie którego Administrator może dochodzić roszczeń lub bronić
praw wynikających z zawartej umowy;

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

…………………………………..
           data i czytelny podpis

                                     


