
Nabór na stanowisko pracy: 
Specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

Liczba etatów: 1

1. Wymagania niezbędne:
 wykształcenie  wyższe  magisterskie,  o  kierunku:  pedagogika,  psychologia,

praca socjalna lub nauki o rodzinie,
 staż pracy w pomocy społecznej lub w obszarze związanym ze wspieraniem

rodziny, przeciwdziałaniem przemocy itp.
 pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni  praw

publicznych,
 brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe:
 znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  zadania  realizowane

przez  Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej,  w  tym w szczególności  ustawy  o
pomocy społecznej,  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  o wspieraniu
rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  o  ochronie  zdrowia  psychicznego,  o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów
wykonawczych do tych ustaw,

 umiejętność  obsługi  komputera na poziomie  bardzo dobrym (edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),

 umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
 komunikatywność,  umiejętność  pracy  w zespole,  umiejętność  samodzielnej

analizy dokumentów,
 udział  w  szkoleniach  z  zakresu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,

wspieraniu  rodziny  i  innych  związanych  z  pracą  z  osobami  w  różnych
kryzysach. 

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
 miejsce pracy związane jest z działalnością organizacji pozarządowej pożytku

publicznego i znajduje się w budynku TKOPD Aleja Wojska Polskiego 116g
w Zielonej Górze

 praca  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy  (istnieje  możliwość  ewentualnie
1/2etatu)

 praca w trybie zmianowym, 12 godz. (dzień/noc)
 praca administracyjno-biurowa, wymagająca bezpośredniego kontaktu z 

klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i
pisemna,

 przewidywany termin zatrudnienia: styczeń/luty 2022 r.

4. Zakres obowiązków: 
 Prowadzenie interwencji kryzysowej zgodnie z procedurami OIK oraz 

przepisami prawa. 
 Prowadzenie dokumentacji klientów.



 Organizowanie wsparcia przy wykorzystaniu dostępnej w OIK oferty oraz 
oferty innych instytucji Miasta Zielona Góra/województwa lubuskiego.

 Współpraca z MOPS Zielona Góra innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, 
Sądami, Policją, innymi podmiotami pomocowymi itd., w zakresie 
podejmowania działań interwencyjnych

 Prowadzenie planu pracy interwencyjnej osób korzystających z czasowego 
całodobowego schronienia w OIK. 

 Uczestniczenie w zwoływanych Zespołach Interwencyjnych. 
 Tworzenie przyjaznej przestrzeni do współpracy z klientami.
 Rozwijanie swoich umiejętności, podnoszenie kwalifikacji. 
 Wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę.

5. Wymagane dokumenty:
 życiorys (CV),
 list motywacyjny.

Miejsce składania ofert: 
 w formie papierowej,  w zamkniętej    kopercie   na adres: Terenowy Komitet  Ochrony

Praw Dziecka, Aleja Wojska Polskiego 116g,  65-762 Zielona Góra, z dopiskiem –
nabór na stanowisko pracy w OIK

 lub w formie elektronicznej na adres:  tomasz.lehman@gmail.com

Termin składania ofert: do 27 grudnia 2021 r.

Wymagane dokumenty  powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich  danych  osobowych  w  ramach  prowadzonego  procesu  rekrutacji  na  stanowisko
Specjalisty Ośrodka Interwencji Kryzysowej TKOPD

Jednocześnie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Aleja

Wojska Polskiego 116g, 65-762 Zielona Góra.
2.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  procesu  rekrutacji,  a  podstawą  

przetwarzania jest wyrażona zgoda. 
3. Podane dane przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji oraz na 4 miesiące po jej zakończeniu.
4.  Posiada  Pani/Pan prawo dostępu  do treści  swoich danych oraz  prawo ich  sprostowania,  usunięcia,  

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 
5. Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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