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Dyrekcja Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

im. Stanisława Kryzana 
83-200 Starogard Gdański ul. Skarszewska 7  

 
 Poszukuje kandydata do pracy  na stanowisko 

 

   PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
 

  (m.in. praca w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym)   
Wymagania: 

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej  

jeden z niżej wymienionych warunków: 

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;  
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; 
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu 
pracownika socjalnego na jednym z kierunków a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) 
polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie; 

• Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu; 

• Otwartość, kreatywność, odpowiedzialność, empatii 

Preferujemy osoby chcące podnosić kwalifikacje w zawodzie terapeuty środowiskowego  

Oferujemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

• Możliwość udziału w organizowanych w szpitalu szkoleniach  

• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi  
Szpitala pokój nr 4  lub  email g.lubinska@kocborowo.pl. 
Osoby do kontaktu: 

• Joanna Szarmach   – kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego   – tel. 58 5620600 wew. 
2122 

• Małgorzata Lubińska – kierownik działu zarzadzania zasobami ludzkimi   tel. 58 56 20600 
wew. 2307,  

 
 
 

W związku z prowadzoną rekrutacją Szpital jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie, 

o którym mowa w art. 22¹§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku, gdy przekazywane 

dane osobowe wykraczają poza w/w zakres konieczne jest załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich 

przetwarzanie w procesie rekrutacji. Brak oświadczenia o wyrażeniu zgody skutkować będzie ich komisyjnym 

zniszczeniem 
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