
OGŁOSZENIE 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju 
ul. Jana Pawła II 4, 78-320 Połczyn-Zdrój 

zatrudni SPECJALISTĘ Z ZAKRESU TERAPII UZALEŻNIEŃ  

Umowa o pracę na podstawie Karty Nauczyciela  

 

ZAKRES ZADAŃ: 
• zadania specjalisty wynikające z realizacji działań publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych; 

• wymiar zatrudnienia: 1/4 etatu 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

 wykształcenie: wyższe magisterskie; 

 ukończone szkolenie z zakresu uzależnień lub uzyskany certyfikat specjalisty terapii 
uzależnień; 

 przygotowanie pedagogiczne; 

 doświadczenie w prowadzeniu terapii minimum 2 lata; 

 posiadanie obywatelstwa polskiego 

 korzystanie z pełni praw publicznych; 

 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle 

przestępstwo skarbowe. 
 

WYMAGANIA DODATKOWE: 

 obywatelstwo polskie; 

 pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych; 

 niekaralność; 

 umiejętność właściwego i taktownego postępowania z ludźmi oraz wzbudzania zaufania; 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku; 

 elastyczne, twórcze podejście do pojawiających się problemów i poszukiwanie 

niestandardowych rozwiązań;  

 dyspozycyjność; 

 umiejętność współpracy. 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 rozpoznanie sytuacji psychologicznej, zdrowotnej, wychowawczej oraz rodzinnej 

osoby uzależnionej; 

 rozpoznanie źródła problemów i podejmowanie odpowiednich działań 
profilaktycznych; 

 samodzielne zdiagnozowanie przypadku i przygotowanie planu terapeutycznego; 

 zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych w trakcie realizacji planu 

terapeutycznego; 

 przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych; 

 prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i 
współuzależnionych; 

 udzielanie pomocy psychologicznej poprzez formy doradztwa, interwencji; 

 organizowanie zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych; 

 współpraca z innymi specjalistami; 

 organizowanie grup wsparcia według potrzeby; 

 prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (rejestr osób, które skorzystały z 
porady/konsultacji w tym: termin, imię i nazwisko, podpis uczestnika 

porady/konsultacji, imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej porady) i  

realizowanego planu terapeutycznego. 
 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE: 

 życiorys/CV i list motywacyjny; 



 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 
wykształcenia; 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
rekrutacji; 

 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

 oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne; przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE: 

 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 
wykształcenia; 

 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 
doświadczenia zawodowego / stażu pracy; 

  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych, 
w przypadku deklaracji ich spełnienia tj. staż pracy, przeszkolenie, kwalifikacje, np. 

kopie świadectw pracy, referencji, zakresów czynności, opisów stanowisk i innych 

zaświadczeń. 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

 dokumenty należy składać do: 26.08.2019 r. 

 decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do sekretariatu 
poradni na adres: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju 

ul. Jana Pawła II 4, 

78-320 Połczyn-Zdrój 

I piętro, pokój 7 

INNE INFORMACJE: 

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. 

niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych 
dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”), zostaną 

odrzucone. 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie 

lub e-mailem o ich terminie. Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, 

zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Połczynie-Zdroju -  www.polczynzdroj.naszaporadnia.com/bip oraz na tablicy ogłoszeń w 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju. 

 

 

 

http://www.polczynzdroj.naszaporadnia.com/bip

