OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
ogłasza rekrutację na stanowisko pedagoga w wymiarze 1 etatu
w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe:
1) Tytuł magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna
2) Znajomość przepisów z zakresu:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) ustawy o pomocy społecznej,
c) ustawy o samorządzie powiatowym,
d) rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
e) kodeksu postępowania administracyjnego,
f) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność,
odporność, dyspozycyjność;
2. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty
elektronicznej, Internetu;
3. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
4. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
5. Umiejętność interpretowania przepisów.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pedagoga:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla nie więcej niż 15 rodzin
nieobjętych wsparciem koordynatora,
Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dziecka, jako pedagog w zakresie edukacji
szkolnej oraz metod wychowawczych dla rodziców zastępczych i biologicznych, w razie
potrzeby,
Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na
rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie objętych wsparciem koordynatora,
w tym dzieci umieszczonych poza powiatem,
Sporządzanie pisemnych ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
w terminach przewidzianych ustawą i zapoznanie rodzin z treścią oceny oraz współpraca
w tym zakresie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
Prowadzenie dokumentacji wynikającej z wewnętrznych procedur oraz procedur
odwoławczych w zakresie dokonywania ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny
dom dziecka,
Prowadzenie sprawozdawczości z efektów pracy pedagoga,
Podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą oraz
prowadzącymi rodzinny dom dziecka,
Przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obwiązujących w
PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,

Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub
bezpośredniego przełożonego,
10. Zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej.
9.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
5. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6. Kopie świadectw pracy,
7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Dodatkowe informacje:
1) Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu
2) Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, w celu
rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
3) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub
osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: Pedagoga w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w terminie
do 13.05.2022r. do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą
rozpatrywane.
4) Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR
Wejherowo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Wejherowie.
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
5) Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają
zniszczeniu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2022r.
przekroczył 6%. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem
telefonu: 58 672-40-63 wew. 43.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie
Małgorzata Bernacka

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Na podstawie art. 221 §1 pkt 1) – 3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy
Pierwsze imię
Drugie imię
Nazwisko
Data urodzenia
Dane kontaktowe

Na podstawie art. 221 §2 oraz art. 221 §3 pkt. 4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy
Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Przebieg dotychczasowego
zatrudnienia

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Obywatelstwo
Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
Informacja o niepełnosprawności *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, dobrowolnie przez mnie podanych, w dokumentacji rekrutacyjnej (CV, list
motywacyjny, inne dokumenty) danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Wejherowie, ul.
Sobieskiego 279A, e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl , tel. 58 672 17 60. Dane kontaktowe inspektora ochrony
danych, e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl . Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji. Podstawą
przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO są przepisy prawa pracy oraz zgoda
pracownika. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe
będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia
wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
Kandydat do pracy ma prawo do:
a. żądania: dostępu do danych; ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą
dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
c. w przypadku wyrażenia zgody kandydat ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres
administratora, prawo do żądania usunięcia danych.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania tych
danych może być brak możliwości rozpatrywania kandydata na stanowisko w rekrutacji.
Imię
Nazwisko
Data
Podpis

*pole nieobowiązkowe

