
Rybnik, dnia 12.08.2020 
O G Ł O S Z E N I E 

 
Nr 1/ 2020 

 
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” ogłasza nabór kandydatów 
do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster”,    44-270 Rybnik,     
ul. Andersa 6  na stanowisko:  
 

psychologa / pedagoga 
 

• w pełnym wymiarze czasu pracy 

• umowa o pracę  

• miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster”,                                                       
           44-200 Rybnik, ul. Andersa 6 

▪ ilość wolnych stanowisk: 1 
 
Wymagania niezbędne:  
 

• wykształcenie wyższe   na kierunku: psychologia, pedagogika pracy socjalnej 

• znajomość przepisów ustaw:  o pomocy społecznej, rozporządzenia MPiPS  

w sprawie   środowiskowych domów samopomocy  

• pięcioletni staż pracy     

• co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami                              

z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem 

• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na  w/w stanowisku  

• niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub  popełnione                               

umyślnie przestępstwo skarbowe  

• posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej  oraz obywatelstwa innych                        
państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa                                   
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium                                
Rzeczypospolitej Polskiej 

• pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

• nieposzlakowana opinia 
 
 
Uwaga: Osoba, która nie spełnia wszystkich wymogów formalnych nie zostanie 
              dopuszczona do udziału w postępowaniu. 
 
 
Wymagania dodatkowe:  

• preferowane dodatkowe szkolenia, kursy itp na kierunku: psychologia, pedagogika                          

• preferowana wiedza specjalistyczna w zakresie zaburzeń psychicznych, 
psychoterapia 

• umiejętność w pracy w zespole  

• samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań  

• komunikatywność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami                                                     

           niepełnosprawnymi, 

  
Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach:  

• prowadzenie grup wsparcia 

• psychoedukacja  

• prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego 



• terapia indywidualna  

• terapia grupowa 

• prowadzenie  treningów  umiejętności społecznych 

• pomoc w  załatwianiu spraw urzędowych 

• pełnienie funkcji asystenta  prowadzącego dla wyznaczonej grupy uczestników  

• poradnictwo i współpraca z rodzinami  uczestników 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  
• list motywacyjny  

• CV  

• kserokopie dyplomów i świadectw ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji  

• kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy   

• kserokopie dotychczasowych świadectw pracy lub innych dokumentów dot.                                             

doświadczenia zawodowego i stażu pracy 

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw                                

            publicznych 

• oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowiskach 
na    które prowadzony jest nabór 

• oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

do  celów rekrutacji o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

           zawartych  w złożonej ofercie, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach  

           niniejszego naboru, przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” 

           w Rybniku, ul. Andersa 6 

• zaświadczenie o co najmniej trzymiesięcznym doświadczeniu  zawodowym    
polegającym  na  pracy z  osobami z zaburzeniami psychicznymi 

 

 

Termin i miejsce składania ofert:  
 
Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  
„Kandydat  na stanowisko psychologa lub  pedagoga w Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Cogito Noster” należy składać w terminie do dnia 28.08.2020 roku, pod 
adresem Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku,  ul.Andersa 6 ,  
44-270 Rybnik  
Inne informacje :  
Dokumenty, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”  po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe  pytania o naborze można  kierować 
na adres e-mail: biuro@cogitonoster.org  
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Środowiskowym 

Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku ul. Andersa 6 oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej pod adresem: www.cogitonoster.org zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w BIP upowszechnia się listę 

kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informację o wynikach naboru. Lista 

kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz 

ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
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