Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzeczycy
ul. ks. J. Kitowicza 4
97-220 Rzeczyca
ogłasza nabór na wolne stanowisko – psycholog
w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzeczycy
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1. Wymagania niezbędne (formalne):
posiadanie obywatelstwa polskiego,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw
publicznych,
osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie może toczyć się
przeciwko niej postępowanie karne,
wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
dyspozycyjność, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
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2. Wymagania dodatkowe:
co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku psychologa,
prawo jazdy kat. B,
umiejętność pracy w zespole i pracy z młodzieżą,
wysoka kultura osobista oraz wysokie poczucie etyki zawodowej,
komunikatywność,
umiejętność dobrej organizacji pracy, sumienność.
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3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
prowadzenie poradnictwa indywidualnego
prowadzenie wsparcia psychoterapeutycznego
prowadzenie warsztatów psychologicznych dla uczniów, rodziców, nauczycieli
prowadzenie interwencji psychologicznej
prowadzenie dokumentacji
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4. Warunki pracy:
praca w wymiarze 15/30 etatu,
praca na komputerze do 4 godzin dziennie,
kontakty bezpośrednie z uczniami i rodzicami,
praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na uciążliwe i szkodliwe warunki
pracy.
5. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopie świadectw pracy,
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
oświadczenie o niekaralności,
oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie
pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie
obowiązków w wymiarze określonym w ogłoszeniu o konkursie,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach lub teczkach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa” w
terminie do dnia 26 sierpnia 2014 r. do godz. 15.45 pocztą (liczy się data wpływu do
Gimnazjum w Rzeczycy) na adres:
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzeczycy
ul. ks. J. Kitowicza 4
97 - 220 Rzeczyca
lub osobiście w Sekretariacie Gimnazjum w Rzeczycy (II piętro).
Aplikacje, które wpłyną do Gimnazjum w Rzeczycy po wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (http://bip.rzeczyca.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) powinny
być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną telefonicznie zaproszeni
na rozmowy kwalifikacyjne.

Dyrektor Gimnazjum w Rzeczycy
/-/
Grażyna Kielan
Rzeczyca, dnia 19 sierpnia 2014 r.

