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O G Ł O S Z E N I E  O  N A B O R Z E 

 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Milejewie 

 
w związku z realizacją projektu systemowego 

pt. „Od aktywnej integracji do samorealizacji” 
współfinansowanego przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 
o g ł a s z a     n a b ó r     s p e c j a l i s t ó w 

 
w ramach umowy zlecenia  

 
na realizację zadania „rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej” na stanowiska: 

 
Doradca zawodowy 
Psycholog 
Pedagog  
Socjoterapeuta 
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Milejewo, dnia 01. 04. 2011 r. 

1). Doradca zawodowy 
 

1. Wymagania niezbędne: 

 

 wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia   

o specjalności doradztwo zawodowe 

 lub ukończone studia podyplomowe w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego 

 doświadczenie w tworzeniu IPD 

 minimum dwuletnie doświadczenie przy realizacji projektów w ramach POKL 

 dyspozycyjność w miesiącu maju i czerwcu 2011 r. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

 

 umiejętność planowania i bardzo dobra organizacja czasu pracy 

 rzetelność, komunikatywność 

 sumienność, dokładność, terminowość 

 kreatywność 

 

3. Zakres zadań realizowanych w ramach projektu:   

 

 przeprowadzenie łącznie 31 godzin poradnictwa i wsparcia w formie indywidualnej     

i grupowej z Grupą Docelową realizującą Kontrakty Socjalne i Program Aktywności 

Lokalnej, tj. z 19 osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo                                 

i niepełnosprawnymi, świadczeniobiorcami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Milejewie: 

 przeprowadzenie 26 godzin zajęć indywidualnych z zakresu IPD w ramach 

kontraktów socjalnych 

 przeprowadzenie 5 godzin warsztatów grupowych z zakresu poradnictwa i doradztwa 

zawodowego dla grupy 19 osób w ramach kontraktów socjalnych i PAL 

 sporządzenie sprawozdawczości z przeprowadzonych zajęć indywidualnych                  

i grupowych  

 

4. Wymagane dokumenty: 

 

1) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy 

zawodowej; 

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje         

oraz przebieg zatrudnienia 

3) oświadczenie o niekaralności   

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na umowę 

zlecenie 
 
Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.) 
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Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Milejewie, ul. Elbląska 47 w terminie do 20 kwietnia 2011 roku.  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 231 12 93                   
w godzinach od 800 do 1500. 
 
Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie              
po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru 
będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Milejewo 
(www.milejewo-ug.bip-wm.pl) i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Milejewie (www.milejewo.ops.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie. 
 

 
                                                                                                  

                                                                                                Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                               w Milejewie 
 

                                                                                                  Weronika Felkiewicz 
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2). Psycholog 
 

1. Wymagania niezbędne: 

 

 wykształcenie wyższe psychologiczne; 

 doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą; 

 minimum dwuletnie doświadczenie przy realizacji projektów w ramach POKL; 

 dyspozycyjność w miesiącu maju, czerwcu i lipcu 2011 roku. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

 

 umiejętność planowania i bardzo dobra organizacja czasu pracy; 

 rzetelność, komunikatywność; 

 sumienność, dokładność, terminowość; 

 kreatywność. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

 przeprowadzenie łącznie 60 godzin poradnictwa i wsparcia w formie indywidualnej      

i grupowej z Grupą Docelową realizującą Kontrakty Socjalne i Program Aktywności 

Lokalnej, tj. 19 osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo                                 

i niepełnosprawnymi, świadczeniobiorcami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Milejewie, w tym: 

 w ramach Kontraktów Socjalnych: 

 przeprowadzenie 25 godzin zajęć z zakresu treningu kompetencji i umiejętności 

psychospołecznych w formie warsztatów grupowych dla 13 osób  

 przeprowadzenie 5 godzin poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnej 

 w ramach Programu Aktywności Lokalnej: 

 przeprowadzenie 9 godzin poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla 6 rodzin 

realizujących PAL 

 przeprowadzenie 21 godzin zajęć z zakresu treningu kompetencji i umiejętności 

psychospołecznych w formie warsztatów grupowych dla 6 osób realizujących PAL 

 sporządzenie sprawozdawczości z przeprowadzonych zajęć indywidualnych                     

i grupowych; 

 

4. Wymagane dokumenty: 

 

1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy 

zawodowej; 

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje          

oraz przebieg zatrudnienia; 

3. oświadczenie o niekaralności; 

4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na umowę 

zlecenie 
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Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.) 

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     

w Milejewie, ul. Elbląska 47 w terminie do dnia 20 kwietnia 2011 roku. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55)  231 12 93 w godzinach 

od 8
00

 do 15
00

. 

 

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie              
po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru 
będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Milejewo 
(www.milejewo-ug.bip-wm.pl) i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Milejewie (www.milejewo.ops.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie. 
 

 

                                                                                              

 

                                                                                                Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                w Milejewie 

 

                                                                                              Weronika Felkiewicz 
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3). Pedagog 
 
1. Wymagania niezbędne: 

 

 ukończone studia wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym; 

 doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą; 

 minimum dwuletnie doświadczenie przy realizacji projektów w ramach POKL; 

 dyspozycyjność w miesiącu czerwcu i lipcu 2011 roku. 

 
2. Wymagania dodatkowe: 

 

 umiejętność planowania oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy, 

 rzetelność, komunikatywność, 

 sumienność, dokładność, terminowość; 

 samodzielność, kreatywność. 

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

 przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć w formie warsztatów grupowych dla Grupy 

Docelowej realizującej Program Aktywności Lokalnej, tj. 6 osób z rodzin 

korzystających z pomocy GOPS w Milejewie lub wymagających takiego wsparcia,     

w szczególności rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dzieci       

z tych rodzin uczestniczące w zajęciach w Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej    

w Ogrodnikach,  w tym: 

 przeprowadzenie 10 godzin zajęć grupowych w zakresie pedagogizacji rodziców; 

 przeprowadzenie 10 godzin zajęć warsztatowych wspierających rozwój dziecka; 

 sporządzenie sprawozdawczości z przeprowadzonych zajęć grupowych z rodzicami      

i dziećmi. 

 
4. Wymagane dokumenty: 

 

1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy 

zawodowej; 

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje          

oraz przebieg zatrudnienia; 

3. oświadczenie o niekaralności; 

4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na umowę 

zlecenie 

 
Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.) 

 
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Milejewie, ul. Elbląska 47 w terminie do 20 maja 2011 roku. 
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Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55)  231 12 93 w godzinach 

od 8
00

 do 15
00

. 

 
Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie              
po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru 
będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Milejewo 
(www.milejewo-ug.bip-wm.pl) i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Milejewie (www.milejewo.ops.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie. 
 
 
 

                                                                                                 Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                w Milejewie 
 

                                                                                              Weronika Felkiewicz 
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4). Socjoterapeuta/Socjoterapeutka 
 
1. Wymagania niezbędne: 

 

 ukończone studia wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym 

 kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii; 

 doświadczenie zawodowe; 

 doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą; 

 dyspozycyjność w miesiącu czerwcu i lipcu 2011 roku. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

 

 umiejętność planowania i bardzo dobra organizacja czasu pracy, 

 rzetelność, komunikatywność, 

 sumienność, dokładność, terminowość; 

 samodzielność, kreatywność. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

 przeprowadzenie łącznie 40 godzin zajęć w formie warsztatów grupowych dla Grupy 

Docelowej realizującej Program Aktywności Lokalnej, tj. 6 osób z rodzin 

korzystających z pomocy GOPS w Milejewie lub wymagających takiego wsparcia,     

w szczególności rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dzieci       

z tych rodzin uczestniczące w zajęciach w Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej    

w Ogrodnikach,  w tym: 

 przeprowadzenie 31 godzin zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych             

w formie warsztatów grupowych z dziećmi; 

 przeprowadzenie 9 godzin zajęć edukacyjno – informacyjnych w formie 

warsztatów grupowych z rodzicami; 

 sporządzenie sprawozdawczości z przeprowadzonych zajęć grupowych z rodzicami      

i dziećmi. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

 

1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy 

zawodowej; 

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje          

oraz przebieg zatrudnienia; 

3. oświadczenie o niekaralności; 

4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na umowę 

zlecenie 
 
Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 142, poz. 1593 z 
póź. zm.) 
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Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      

w Milejewie, ul. Elbląska 47 w terminie do 20 maja 2011 roku. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55)  231 12 93 w godzinach 

od 8
00

 do 15
00

. 

 

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie              
po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru 
będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Milejewo 
(www.milejewo-ug.bip-wm.pl) i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Milejewie (www.milejewo.ops.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie. 
 

 

 

                                                                                                 Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                w Milejewie 

 

                                                                                              Weronika Felkiewicz 

 
 


