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otlosŻenie Kierownika GoPs o konkursie na stanowlśko plaaown|ka socialnego na azas 
'astępstwa

nieobecnego pracownika (1/2 etatu)

Nierownik Gminnego ośrodka Pomocy społecznei w crerminie otlasŻa nabór na wolne
stanowisko praay praaownika śocjalnego na czas zastępstwa nieobecnego praaownika (1/2 etatu)

stanowlśko paacy pracownika socjalnego flnansowane ze środków Europejskie8o Funduszu

społeczneto w 
'amach 

Programu operacyjneto xapatal Ludzki.

l. wymagania niezbędne na stanowlsku praaownlka socjalnetoI

1. Obywatelstwo polskie.

2' Wykształcenie z8odnie z art' 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj'

. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniejjeden z njżej

wymienionych warunków:

1' Posiada dyplom ukończenia kole8ium pracownikóW służb społecznych;

2' Ukończyła studja wyższe na kierunku praca socjalna;

3. Do dnia 31grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do

zawodu pracownika socjalne8o na jednym z kierunkówI

. Pedagogika;

. Pedagogikaspecjalnai

. Politologia;

. Polityka społeazna;

. Psychologia;

. Socjologia;

. Naukiw rodzinie;

3' Podstawowa Żnajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.

4. Niekaralność za przestępstwa popelnione umyślnie'

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Komunikatywność'

8. odpoWiedzialność'



ll, Wymagania dodatkowe na stanowisku pracownika socjalnegoi

1. Znajomość obsługj komputera i programóW biurowych'

2. Znajomość Żagadnień samorządu terytoraalne8o, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

3. Znajomość założeń Pro8ramu operacyjne8o Kapitał ludzkiW szcze8ólności Pioryt€t Vll.

4. Prawo iazdy kategorii B

lll. zakres wYkonywanych zadań na stanowisku pmaownlka socjalnegoI

1' Realizacja zadań aktywne.i integracji j pracy socjalnej W ramach projektu systemowego

współfinansowanego ze środków Europejskie8o Funduszu społecznego w ramach Po KL'

2' Rozeznanie sYtuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celóW pomocy społecznej,
przeprowadzanie rodzinnych wywjadóW środowi5kowych.

3' Kompletowanie dokumentacji warunkującej przyŻnanie świadczeń z pomocy społecznej.

4. Ustalanie form pomocy Wtaściwych dla sytuacjj osób ubiegających się o pomoc oraz
przygotowywanie decyzji administracyjnych.

5. Realizacjakontraktówsocjalnych'

6. Udzielanie informacji, WskazóWek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i

rodzin oraz dostępnych form pomocy'

7' Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej' mającej na celu udzielenie pomocy

osobom i rodzinom We wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku'

8' Współpraca Ż innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ogranicŻania skutkóW negatywnych

zjaWjsk społecznych, w tym zjawiska Wykluczenia 5połeczne8o.

9. skuteczne poslu8iwanie się przepisami prawa w zakres|e realjzacji zadań pomocy społecznej.

10' Wprowadzanie i prŻetwarŻanie danych W sytemie informatYcznym PoMosT.

11' PrŻygotowanie wnioskóW o dofinansowanje projektóW w ramach Programu
operacyjneBo Kapitał Ludzki.

12' Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika w ramach zajmowane8o stanowiska.

lV. wymagane dokumenty na stanowisko pracownika socjalnego:

1. List motywacyjny.

2. CV.



3' Kserokopie śWjadectw pracv lub zaświadczenie o miejscu aktualnego zatrudnienia.

4' Kserokopie dYplomów potwierdzających WyksŻtałcenie'

5' Kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach.

6. Kserokopia dowodu osobisteBo.

7' Wypełniony kwestionarjusz osobowy.

8' ośWiadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych io niekaralności'

9' ośWjadczenie o braku przeciwskazań Żdrowotnych do pracy na stanowisku o które osoba się

ubie8a.

10' ośWiadczenie kandydata o Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

re kruta cji włas no ręcznje pod pisa ne.

Dokumenty powjnny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składania kopij,

odpisów - uwierzytelnione.

V. Wymagane dokumentY naleźy sktadać osobiście w siedzibie Gminnego ośrodka Pomocy

spotecznej w czerminie (budynek Urzędu Gminyw czerminie}w pokoju nr 10 w godzinach 8.oo-

16.00, lub przesłać poaztą na adres: Gminny ośrodek Pomocy społecznej w czerminie, 39_3(X

czermin 14o w terminie do dnia 2 października 2014 r. do godr. 16.00 (decYduje data wpływu do

GoPs cŻermin). Dokumenty powinny być zapakowane w kopertę zakleioną i opisaną| ,,Nabór na

stanowisko praaownika socjalnego na czas Żastępstwa nieobecnego pracownika w Gminnym

ośrodku PomocY społecznej w czerminie "' Dokumenty aplikacYjne, które wpłyną do GoPs
cŻermin poza otłosŻeniem o naborŻe nie będą rozpatrywane.

W dniu o3.o9.2o14r. o8łasza się przedmiotowy nabór na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy

Czermin oraz w Bluletvnie lnformacji Publicznej Gminy czermin

Kierownik GOPS w Czerminie

Janlna Forazek


