
Wójt Gminy Kluki
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach

1. Wymagania niezbędne:
1. Kandydatem może być osoba, która: 
1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw

publicznych, 
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) posiada: 

a)  Wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy
społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2015 poz.
163 z późn. zm.);

b) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
4) ma nieposzlakowaną opinię,
5) ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
6) posiada prawo jazdy kat. B.

2.  Znajomość:  ustawy kodeks  postępowania  administracyjnego,  ustawy o  samorządzie  gminnym,
ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych,  ustawy  o  pracownikach  samorządowych,  ustawy  prawo
zamówień  publicznych,  ustawy  o  świadczeniach  zdrowotnych  finansowanych  ze  środków
publicznych, przepisów prawa pracy,  ustawy o finansach publicznych,  ustawy o ochronie  danych
osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o systemie oświaty (w zakresie udzielania
pomocy materialnej).

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość oprogramowania do obsługi GOPS,
2. umiejętność prawidłowego formułowania decyzji administracyjnych;
3. dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
4. rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
5. umiejętność planowania i organizacji pracy,
6. wysoka kultura osobista,
7. znajomość co najmniej jednego języka obcego (j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego).

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru obejmuje:
1. Kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2. Nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki;
3. Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniająca sprawne wykonywanie

pracy;
4. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny oraz kontrola dokumentacji prowadzonej przez

pracowników jednostki oraz ich pracy w terenie;
5. Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych

jednostki;
6. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną na wykonywanie zadań

własnych i przekazanych jako dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych gminie;
7. Składanie corocznie sprawozdania z działalności jednostki i przedstawianie potrzeb w zakresie

pomocy społecznej;
8. Dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez

jednostkę;



9. Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej
zmierzającej do zaspokojenia potrzeb gminy;

10. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych;

11. Inicjowanie nowych form pomocy;
12. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym

funduszy UE, na programy przeciwdziałania patologiom oraz łagodzenia skutków ubóstwa i
wykluczenia społecznego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej;

13. Wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej, z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z
dnia 28.11.2003 (Dz. U. z 2015 roku, poz.114 z późn. zm.);

14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy Kluki.

4. Wymagane dokumenty:
1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów potwierdzające wykształcenie

kandydata;
4. Potwierdzone za zgodność oryginałem kopie dokumentów (świadectw pracy) o posiadanym

doświadczeniu zawodowym kandydata oraz posiadanych umiejętnościach;
5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych;
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie karne;
8. Kwestionariusz osobowy;
9. Inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.

5. Warunki pracy na stanowisku:
1. budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na pietrze budynku (brak windy),
2. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i

szkodliwych warunków pracy,
3. czas pracy:  pełny etat,
4. dyspozycyjność poza godzinami pracy,
5. odpowiedzialność za pracę oraz za realizację zadań,
6. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klukach w
miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Klukach, pokój nr 9,
w zaklejonej kopercie, z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym,

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownik GOPS w Klukach”,
w terminie do 6 czerwca 2016 roku, do godziny 10.00.

Dokumenty można przesłać pocztą. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia
do adresata.  O zakwalifikowaniu  do  II  etapu naboru  – rozmowy kwalifikacyjnej,  kandydaci  zostaną
powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.
Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.
Informacja  o  wynikach  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji
Publicznej bip.kluki.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Klukach.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.



Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, będzie zobowiązana przedłożyć
w Urzędzie Gminy w Klukach oryginał aktualnego zaświadczenia o niekaralności, uzyskanego na jej

koszt z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginały pozostałych składanych dokumentów.
Dokumenty  wybranego  kandydata  zostaną  dołączone  do  akt  osobowych.  Dokumenty  pozostałych
kandydatów będą przechowywane na stanowisku ogólno-organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Klukach
przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji  o wynikach naboru. W okresie tym
kandydaci będą  mogli odbierać  swoje dokumenty za pokwitowaniem odbioru. Urząd Gminy nie odsyła
dokumentów kandydatom.  Dokumenty  nie  odebrane  przez kandydatów  w ciągu  trzech  miesięcy  od
zakończenia naboru zostaną zniszczone.

Kluki, dnia 25 maja 2016 r.
Wójt Gminy Kluki

  mgr Karol Sikora

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz 1182 z późn. zm.)
oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1202 z
późn. zm.)


