
Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje pracowników
socj alnych.

1ZCZEGDŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA:
l. Informacje o umowie: umowa o pracę w pełnym wymiarze na czas określony z

moŻliwością przejścia na umowę na czas nieokreślony lub umowa na cZas Zastępstwa'

2. Wymagania kwalifi kacyjne

Do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uprawnionajest osoba, która posiada

wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:

l ) dyplom uzyskania t1'tułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub

2) dyplom ukończenia kolegium pracowników słuŻb społecznych, lub

3) dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo

4) ukończone przed dniem 0l.05.2004 r. studia wyŹsze na kierunkach: pedagogika,

psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo

5) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika,

politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone

przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo

6) ukończone do dnia 3 l . l0.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach:

pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
'7) rozpoczęte przed dniem 0l.05.2004 r. i ukończone studia wyŻsze licencyjne lub wyższe

magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

8) ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do

zawodu pracownika socjalnego najednym z kierunków: pedagogika' pedagogika specjalna,

politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność

przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku

akademickiego 200812009. Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu

pracownika socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin

przedmiotów oraz odbycie Ż40 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym

rozporządzeniem.

3. osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać

dokumenty: CV' list motywacyjny, kopie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu

pracownika socj alnego rł lbrmie:
o pisemnej na adres: Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu

ul. Strzelców Bytomskich 1ó. 41-902 Bytom
r lub na adres e-mail: sekretariat@mopr.bytom.pl
. osobiście sekretariat pok. 120 I piętro

Do przekazanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: ,,WyraŻam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia Ż9.08.l997r o ochronie danych osobowych ( Dz.
U 22016. poz.922).
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