Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych

w gminie Płoniawy-Bramura”
Nr umowy: UDA-POKL.07.01.01-14-056/08-00

Ogłoszenie Nr 1 /POKL/2011

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁONIAWACH-BRAMURZE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. wymagania niezbędne;
A. wykształcenie wyższe, o kierunku :psychologia
B. niekaralnośd,

2. Wymagania dodatkowe:
A. doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
B . doświadczenie zawodowe przy współpracy z osobami korzystającymi z pomocy społecznej.
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3. Wymagane dokumenty:
A. CV,
B. list motywacyjny,
C. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz
ewentualne przebyte kursy i szkolenia.
4. Dodatkowe informacje:
A. umowa cywilno-prawna na wykonanie zlecenia.

Dokumenty można przesład elektronicznie na adres: socjalniploniawy@ gmail.com lub składad
osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze pokój Nr 1
do 25 maja do godz.12°°
Tel. OPS Płoniawy-Bramura (29)7178-962
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty: życiorys-CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery
zawodowej), list motywacyjny, powinny byd opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z
2009 roku Nr 101,poz.926 z późn. zm.).
Treśd ogłoszenia została umieszczona na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w
Płoniawach-Bramurze, Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura www.ploniawy-bramura.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Krukowska

• Biuro Projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach- Bramurze.
06-210 Płoniawy-Bramura (29) 7178-962
•www.ploniawy-bramura.pl /e-mail: socjalni.ploniawy@gmail.com•
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

