
 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Aktualizacja ogłoszenia 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie 

ogłasza nabór na stanowisko: Asystent integracyjny 

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne): 

1. Wykształcenie  policealne/pomaturalne, mile widziane wykształcenie wyższe 

na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca 

socjalna, nauki o rodzinie lub  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, 

uzupełnione studiami podyplomowymi  

w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji.  

2. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  

z pełni praw publicznych. 

3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

4. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona. 

5. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki 

obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego. 

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy: 

1. Umiejętność kierowania pojazdami osobowymi (prawo jazdy kat. B). 

2. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w trudnej 

sytuacji życiowej. 

3. Dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, 

Internetu. 

4. Predyspozycje osobowościowe: 

o umiejętność pracy w zespole; 

o dobra organizacja pracy własnej, samodzielność; 

o umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji; 

o umiejętność zachowania dyskrecji; 

o dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych); 

o dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 

o odporność na stres – umiejętność radzenia sobie ze stresem; 
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o komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność; 

o wyrozumiałość, cierpliwość; 

o wysoka kultura osobista. 

III. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku asystenta integracyjnego 

1. Kwalifikacja uczestników do projektu. 

2. Opracowywanie, zawieranie i monitorowanie realizacji indywidualnych ścieżek 

integracji społecznej. 

3. Świadczenie uczestnikom pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu trudności życia 

codziennego. 

4. Wspieranie uczestników w kontaktach z instytucjami. 

5. Sporządzanie zaświadczeń i opinii o uczestnikach. 

6. Prowadzenie zespołu pracowników w zakresie wspierania uczestników. 

7. Wprowadzanie danych uczestników do systemu SL2014. 

8. Prowadzenie rejestru uczestników oraz udzielanego wsparcia. 

9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez  Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie.  

IV. Warunki pracy na stanowisku: 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, pełny etat. 

2. Praca na stanowisku asystent integracyjny będzie wykonywana w ramach 

stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. 

3. Miejsce świadczenia pracy – ul. B. Chrobrego 27A, siedziba Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, 73 – 200 Choszczno, oraz teren Miasta 

Choszczna i teren Powiatu Choszczeńskiego w miejscach związanych 

z realizowanymi zadaniami. 

4. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z uczestnikami, jak również 

kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna. 

V. Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny. 

2. Życiorys (CV) 

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

kwalifikacje i umiejętności. 
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4. Kopie świadectw pracy. 

5. W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu 

potwierdzającego niepełnosprawność. 

6. Wypełnione Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia: 

o o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

o o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 

praw publicznych; 

o o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji. 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 

pracodawcy oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 3, pkt. 4 i pkt. 5.  

Nie złożenie dokumentów, o których mowa skutkować może nie zawarciem umowy 

o pracę. 

 

VI. Termin składania dokumentów: 

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 73-200 Choszczno ul. B Chrobrego 27A 

lub dostarczenie do pokoju nr 106, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, 

w terminie do 26 lipca 2022 r. 

 

VII.  Dodatkowe informacje: 

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 

stacjonarnego 95 765 25 78 wew. 122 lub telefonu komórkowego 601 

742 578. 

2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferty przesłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego. 

4. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 

Monika Rodykow  

Dyrektor Powiatowego Centrum 

 Pomocy Rodzinie w Choszcznie 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

……………………………………     ……………………… 

Imię i nazwisko       miejscowość, data 

 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z 

art. 233 § 1 kodeksu karnego, który brzmi „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8.” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, 2447.) 

1. Oświadczam, że posiadam / nie posiadam* obywatelstwo polskie. 

2. Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam* pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 

3. Oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko 

Asystent integracyjny ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Oświadczam, że na podstawie art.9 ust.2 lit. a RODO wyrażam zgodę na  

przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa a 

wart.9 ust.1 RODO, zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do 

niego dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Asystent integracyjny. Dane 

zostały podane przeze mnie dobrowolnie i z własnej  inicjatywy. Jestem 

świadomy(a), że zgodę na ich przetwarzanie mogę wycofać w dowolnym 

momencie. 

 

 

 

……………………………… 

Data i podpis 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 


