
 

 

Znak sprawy: KD.11.01.16      Legnica, dn. 5 grudnia 2016 r. 
 
 
 
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy 
 
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko konsultantki/a-psychologa (k/m) 
 
w ramach Zadania 5 Wsparcie dla rodziny uczestnika projektu w formie poradnictwa 
psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz 
poradnictwa prawnego i rodzinnego Projektu „Nowa Perspektywa - Lepszy Start”, realizowany w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna 
integracja - konkursy horyzontalne 
 
liczba wolnych miejsc pracy 2 etaty 
rodzaj umowy   na czas określony od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 
wymiar czasu pracy  1 etat 
nazwa i adres organizatora naboru: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego  Kadr w Legnicy, 
plac Zamkowy 1; 59-220 Legnica 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CKUiJK w Legnicy za miesiąc listopad 2016r. 
wynosi poniżej 6%. 
 
I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria: 
1. wymagania niezbędne: 
1.1.   wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych – Dz.U. z 2016r. 
poz. 902; 
1.2. wykształcenie wyższe w zakresie psychologii; pedagogiki opiekuńczej/ specjalnej. 
2. wymagania dodatkowe: 
2.1. doświadczenie zawodowe we wspieraniu rodzin z problemami pedagogicznymi, 
psychologicznymi; 
2.2. komunikatywność, 
2.3. dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie edytora tekstu i arkuszy 
kalkulacyjnych. 
 
II. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć: 

1. list motywacyjny 
2. pełny życiorys zawodowy 
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy, 
5. kserokopię dowodu osobistego, 
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania w pełni z praw publicznych. 
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji w CKUiJK w Legnicy, 
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z 



 

 

oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia 
kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru 
Karnego), 

9. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 
ustawy o pracownikach samorządowych, zobowiązani są do złożenia wraz z dokumentami 
kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

 
III. Zakres zadań na stanowisku konsultanta-psychologa: 

1. wsparcie dla rodzin uczestników projektu  w formie poradnictwa psychologicznego, 
2. pomoc w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi, 
3. poradnictwo prawne i rodzinne. 

  
Zadania realizowane będą w celu udzielenia realnego wsparcia rodzinom, które często napotykają na 
duże problemy psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze                 i prawne, kończące się w 
konsekwencji kolizją z prawem. 
Pracownik udzielał będzie pomocy członkom rodzin wychowanków (uczestników projektu) w 
pokonywaniu barier psychologicznych i środowiskowych, gdzie kontakt z rodziną jest sporadyczny lub 
nie ma go wcale. 
Biorąc pod uwagę z reguły trudne warunki materialne rodzin uczestników projektu i oddalenie ich 
miejsca zamieszkania od siedzib MOW, wsparcie realizowane będzie:  

 telefonicznie – poprzez prowadzenie telefonu zaufania, funkcjonujące przez okres 600 dni 
realizacji projektu (20 miesięcy z wyłączeniem okresu wakacyjnego);  

 za pomocą infolinii e-mailowej; 

 spotkań. 
Dyżury pełnione będą przez 6 dni w tygodniu po 12 godzin przez 2 pracowników w systemie 2-
zmianowym.  
 

IV. Warunki pracy: 
1. praca siedząca  w warunkach biurowych z wykorzystaniem telefonu, komputera               i 

innych urządzeń biurowych, 
2. praca 2-zmianowa. 

 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Nabór na stanowisko konsultanta-
psychologa (k/m) do dnia 15 grudnia 2016 r. w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i 
Językowego  Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica, pok. 115 do godz. 15:00. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci, którzy przejdą I etap naboru zostaną poinformowani telefonicznie o II etapie naboru. 
Oferty kandydatów po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia wyników naboru zostaną zniszczone. 
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dsckziu.pl w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Językowego  Kadr w Legnicy, plac Zamkowy, 59-220 Legnica. 
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