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Ogloszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w zwiqzku z realizacjq w roku 2011
projektu systemowego pn. "Dajmy szansq" wspólfinansowanego pzez Unig
Europejskq ze 6rodków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu
operaqdnego Kapital Ludzki Priorytet VII Dzialanie 7.1 Poddzialanie 7.L.2 zapfasza
do wspólpracy:

PSYCHOLOGA

1. Warunki wspoloracv:

1. umowa zlecenie,

2. liczba godzin objqta zleceniem - 12 godz' zegarowych w okresie od

pa2dziernika do listopada 2011 roku,

:. zakres obowiqzków: poprowadzenie poradnictwa indywidualnego w Punkcie

Informacyjno - Konsultaqfjnym dla BenefiQentów Ostatecznych projeKu

(osób niepelnosprawnych, mlodziezy opuszczajqcej rodziny zastqpcze

i placówki oraz wychowanków rodzin zastqpczych i placówek) i ich opiekunów.

2. Wvmagane kwalifi kacie:

r. wyksztalcenie wy2sze - kierunek psychologia

z. min 2 - letnie doéwiadczenie na stanowisku psychologa

¡. niekaralnoSé za paestgpstwa popelnione umyélnie

+. pelna zdolnoéé do czynnoéci prawnych oraz korzystan¡a z pelni praw

publicznych

3. Wymaoania dodatkowe;

r. komunikatywno6é

z. odpowiedzialnoéé

s. dobra organizacja pracy

+. dyspozyryjnoéó

Projekt ,,Dajmy szanse" jest wspólfinansowany przez Unig Europejskq
ze érodków Europejskiego Funduszu Spolecznego
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4. Wvmaqane dokumenw:

r. CV

z. kserokopie dokumentów poéwiadczajqcych wyKztalcenie

r. Kerokopie dokumentów poéwiadczajqcych wymagane doéwiadczenie

zawodowe

4. inne dodatkowe dokumenty potwierdzajqce posiadane kwalifikacje

i umiejgtnoéci

oéwiadczenie dot' zatrudnienia w insqAucjach uczestniczqcych w realizacji PO

KL i innych projektach stanowiqce zal. Nr 1 do niniejszego ogloszenia

oéwiadczenie o niekaralnoéci, pelnej zdolno6ci do czynnoéci prawnych

i korzystania z pefni praw publicznych

oferta cenowa - stawka za I godz.

zamawiajqcy zasttzega sobie prawo 2qdania dodatkowych dokumentów

niezbgdnych do rozpatzenia oferty.

Soosób itermin skladania ofert:

wymagane dokumenty nale2y skladaé w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie

w Radomiu (pokój nr 19), ul. DomagalskiegoT, 26 - 600 Radom, z dopiskiem
'PSYCHOLOG" w terminie do dnia Z9'09'20IL r' do godz. 15.30 (decyduje data

wptywu).

Druk oÉwiadczenia zal. Nr 1 mozna pobraó w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Radomiu (pokój nr 002) lub wydrukowaé ze strony www.pcprradom.finn.pl zakladka:

zamówienia publiczne.

Radom, dn. 22.09.2011 roku
Powiatow8go
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