
Ogłoszenie o naborze 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza nabór na stanowisko 

Pedagog/Pracownik socjalny  

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów  w siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przy ulicy Mickiewicza 15, w terminie do dnia: 

 9 grudnia 2022 r. 

 

Warunki zatrudnienia: 

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia 

na czas nieokreślony 

3. Miejsce pracy: Wadowice, ul. Mickiewicza 15 

4. Przewidywane zatrudnienie: Grudzień 2022r. 

Podstawowe obowiązki obejmujące w szczególności: 
1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odpłatności rodziców 

biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

2. Realizacja programów celowych z Funduszy PFRON/Funduszu Solidarnościowego. 

3. Prowadzenie spraw dotyczących wybranych Jednostek Pomocy Społecznej. 

Wymagania niezbędne: 
1) Obywatelstwo polskie; 

2) Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, socjologia, praca socjalna; 

3) Kandydatem może być osoba, która: 

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych 

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, 

terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność 

pracy indywidualnej oraz zespołowej; 

2) bardzo dobra obsługa komputera, pakiet MS Office; 

3) znajomość przepisów: 

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

- ustawy o pomocy społecznej; 

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; 

-ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

- wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu 

terytorialnego; 

Wymagane dokumenty: 
1. List motywacyjny; 



2. Życiorys (CV) zawierający następujące dane: 

- imię i nazwisko 

- datę urodzenia 

- dane kontaktowe 

- wykształcenie 

- kwalifikacje zawodowe 

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

3. Posiadane referencje 

4. Podpisana klauzula informacyjna – załącznik nr 1. 

Wszystkie składane dokumenty należy podpisać, a załączone ksero dokumentów 

potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

 
Inne informacje: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 9 grudnia 2022r.  
w siedzibie tut. Centrum lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34 – 100 Wadowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
 

„Nabór na stanowisko: Pedagog/Pracownik Socjalny” 

 
Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną na adres: pcpr-wadowice@pcpr-
wadowice.pl muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem 
zaufanym. 
 
Oferty, które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

 

 
Dyrektor Powiatowego  

Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach  
Barbara Pindel-Polaszek 
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