Bytom,23.10.2017r.

Nabórpersonelunr8/2017
Dotyczącerealizacjiprojektu„
UtworzenieifunkcjonowanieOśrodkaWsparcia
Medyczno-Rehabilitacyjnego65+wpodregioniebytomskim”onumerze
WND-RPSL.09.02.06-24-07CF/16-003wramachRegionalnegoProgramuOperacyjnego
WojewództwaŚląskiego
na
lata2014-2020współfinansowanegozEuropejskiegoFunduszuSpołecznego.
1. Nazwa,adresidaneteleadresowezatrudniającego
Nazwa:
PrzychodniaLekarskaSzombierkisp.zo.o.
Adres:
41-907Bytom,ul.Orzegowska52a
NIP:
626-291-70-27
2. Opis
stanowiska
Psycholog (zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej w okresie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. w Przychodni Lekarskiej Szombierki sp. z o.o. w ramach projektu
„
Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w
podregioniebytomskim”onumerzeWND-RPSL.09.02.06-24-07CF/16-003.
Wymiarzatrudnienia:około42h/miesiąc
3. Zakres
obowiązków
a)
udzielanie specjalistycznych świadczeń w zakresie diagnostyki i pomocy
psychologicznejuczestnikomprojektu;
b)
prowadzenieczynnościdiagnostycznychmetodamipsychologicznym;
c)
wykonywaniebadańpsychologicznych;
d)
opracowaniediagnozy
psychologicznej,wydanieorzeczeniaiwniosków;
e)
prowadzeniezajęćgrupowych,warsztatowych.
4. Wymaganiaobligatoryjnenastanowisko
a) Osobaaplikująca:
a.
wykształceniekierunkowe
b.
posiadapełnązdolnośćdoczynnościprawnychorazkorzystazpełnipraw
publicznych;
c.
niezostałaskazanaprawomocnymwyrokiemzaprzestępstwoumyślne;
d.
dajerękojmięnależytegosprawowaniaopiekinadosobamistarszymi;
e.
co
najmniej2-letniedoświadczeniewpracynastanowiskupsychologa;
Strona1
z
2

f.
posiadaaktualnąksiążeczkęsanitarno-epidemiologiczną(tzw.Sanepidu);
g. posiada zaświadczenie z sądu o niekaralności lub pisemne oświadczenie o
niekaralności.

5. Oczekiwania
a) Cechy osobowości: chęć do pracy z osobami starszymi, schludność, otwartość,
asertywność,cierpliwość,komunikatywność,uczciwość,wysokakulturaosobista.
b) Milewidzianaznajomośćspecyfikipracywpodobnymmiejscupracy.
6. Sposóbprzeprowadzenianaboru
a) CV Kandydata należy wysłać e-mail-owo na adres: przychodniaszombierki@interia.pl
lub przesłać oryginał za pomocą poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście na
adres:
ul. Orzegowska 52a, 41-907 Bytom, nie później niż do 30.11.2017r. r. do godziny
18.00 do pokoju 116. Kandydatury złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
DecydujedataigodzinawpłynięciaofertydoZatrudniającego.
b) Z wybranymi Kandydatami planowane są rozmowy kwalifikacyjne. Podczas rozmowy
Kandydat/kazostaniepoproszonyoprzedstawienieswoichoczekiwańfinansowych;
w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie
projektu na wynagrodzenie, a kwotą podaną przez Kandydata, Zatrudniający
dopuszcza negocjacje w celu obniżenia kwoty podanej przez Kandydata. Rozmowa
kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko
jedenKandydat/ka.
c) Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami zostanie wybrany/wybrani
Kandydat/ka/Kandydaci,któremu/którymzostaniezaproponowanezatrudnienie.
7. Zatrudniający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego naboru w każdym
czasie
bezpodaniaprzyczynyorazbezponoszeniadodatkowychkosztów.
8. W toku badania i oceny Kandydatów Zatrudniający może żądać od Kandydata wyjaśnień
dotyczącychtreścizłożonegoCVorazpotwierdzeniazawartychwofercieinformacji.
W przypadku nie przedstawienia przez Kandydata satysfakcjonujących Zatrudniającego
dokumentów potwierdzających przedstawionych informacji, Zatrudniający ma prawo
odstąpić od podpisania umowy (odrzucając jednocześnie kandydaturę) bez ponoszenia
odpowiedzialności,wtymodszkodowawczej.
9. Dodatkowych informacji odnośnie naboru udziela Pan Adam Ciesiółka pod adresem
email:
przychodniaszombierki@interia.plorazpodnumeremtelefonu:505423909.
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