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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu.
"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta." Gmina Nysa Nr
POWR.02.05.00-00-0127/17

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1)
2)
3)
4)

obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe,
posiadanie kwalifikacji do prowadzenia terapii uzależnień,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,

2. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi
w prowadzeniu terapii min. 2 lata,
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
4) umiejętność elastycznego i twórczego podejścia do pojawiających się problemów
i poszukiwania niestandardowych rozwiązań;
5) empatia, dyspozycyjność, umiejętność właściwego i taktownego postępowania z osobami
oraz wzbudzania zaufania.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) rozpoznanie sytuacji psychologicznej, zdrowotnej, wychowawczej oraz rodzinnej osoby
uzależnionej,
2) rozpoznanie źródła problemów i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych,
3) samodzielne zdiagnozowanie przypadku i przygotowanie planu terapeutycznego,
4) zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych w trakcie realizacji planu
terapeutycznego,
5) przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych,
6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych,
7) udzielanie pomocy psychologicznej poprzez formy doradztwa, interwencji,
8) organizowanie zajęć profilaktycznych,
9) współpraca z innymi specjalistami, min. z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,,
sądami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami oraz prawnymi opiekunami,
pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny,
10) organizowanie grup wsparcia,
11) prowadzenie dokumentacji realizowanego planu terapeutycznego,
12) wykorzystywanie w pracy terapeutycznej różnych technik, np.: gier, ćwiczeń
relaksacyjnych,
13) prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (rejestr osób, które skorzystały z
porady/konsultacji w tym: termin, imię i nazwisko, podpis uczestnika porady/konsultacji,
imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej porady),
14) sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku możliwość korzystania z windy, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3) praca związana z kontaktami z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie,
zarówno w budynku Ośrodka, jak i w środowisku,
4) praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami i rodzinami, z psychologiem,
terapeutami oraz innymi osobami i instytucjami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi
na charakter pracy.
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył
6% .
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
3) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania pracy terapeuty
uzależnień,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy
zawodowej (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach,
szkoleniach);
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo
skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczeniu
aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
8) kwestionariusz osobowy;
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*
*w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. I3a ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2016r.., poz. 902 ze zm.)

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości wypracowanych i wdrożonych
w ramach projektu nowych rozwiązań organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nysie, po jego zakończeniu zapewniona zostanie trwałości wdrożonych zmian
organizacyjnych, w tym zatrudnienie przez co najmniej okres równy okresowi realizacji
projektu, lecz nie krócej niż 1 rok od zakończenia realizacji projektu.
Druk kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz w sekretariacie Ośrodka - pokój 39.
Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do
Ośrodka Pomocy Społecznej) do dnia 05.03.2018r. do godziny 15.00 w siedzibie OPS w Nysie
przy ul. K.E.N 1A. pokój nr 39, ( sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy
naboru na wolne stanowisko pracy: terapeuta uzależnień dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu. "Wdrożenie usprawnień
organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie
działań na poprawę obsługi klienta." Gmina Nysa nrPOWR.02.05.00-00-0127/17 ”.
Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie
będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną
powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie,
ul. K.E.N. 1A.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego
przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.)
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Nysa, dnia 23.02.2018r.

DYREKTOR

