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0 NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Osrodka Pomocy Spofecznej w Radkowie
z siedzib^ w Scinawce Sredniej
ogtasza otwarty i konkurencyjny nabor na wolne stanowisko:
pracownik socjalny w wymiarze 1 etatu
w Osrodku Pomocy Spolecznej w Radkowie
z siedzib^w Scinawce Sredniej przy ul. Mickiewicza 16,
57-410 Scinawka Srednia
1. Wymagania niezb^dne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z peini praw publicznych.
3. Niekaralnosc za przestepstwa popetnione umyslnie scigane z oskarzenia publicznego lub
umyslne przest^pstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wyksztalcenie niezb^dne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z:
- art, 116 lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz.U. z2013 r.
poz, 182),lub
art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy spolecznej (Dz.U, z
2007 r. Nr48, poz.320),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w
sprawie specjalnosci przygotowuj^cej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej
wszkolach wyzszych (Dz.U. z2008 r. Nr27, poz.158).
6. Stanzdrowiapozwalaj^cynazatrudnienienawymienionymstanowisku.
7. Prawo jazdy kat. B.
8. Znajomosc przepisow prawa, w tym w szczegoinosci: ustawy o pomocy spolecznej, kodeksu
post^powania administracyjnego.
2. Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Znajomosc obsfugi komputera.
Znajomosc topografii gminy Radkow.
Mile widztane doswiadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.
Znajomosc zadah realizowanych przez Osrodek Pomocy Spolecznej.
Umiej^tnosc pracy w zespole,
Inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowi^zkow.
Umiej^tnosc samodzielnego organizowania pracy.

3. Preferowane cechy osobowosci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obowi^zkowosc.
Odpowiedzialnosc.
Zdyscyplinowanie.
Odpornosc na stres.
Umiej^tnosc pracy w zespole.
Dyspozycyjnosc.

4. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku:
Przyjmowanie wnioskow od osob ubiegaj^cych si? o pomoc.
Przeprowadzanie rodzinnych wywiadow srodowiskowych.
Rozpoznanie i diagnoza potrzeb mieszkaricow Gminy Radkow.
Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania swiadczeri.
Organizowanie stosownej pomocy osobom i rodzinom znajduj^cym si^ w trudnej sytuacji
zyciowej w szczegoinosci w formie:
- zawierania kontraktow socjalnych,
- wsparcia w pelnieniu spolecznie aktywnej roll w srodowisku lokalnym,
- pomoc klientom Osrodka w zaiatwianiu spraw socjalnych i bytowych,
Mobilizowanie srodowisk lokalnych do podejmowania dzlalah na rzecz poprawy warunkow
zycia osob i rodzin oraz ich usamodzielnienia.
Pobudzanie spolecznej aktywnosci, inspirowanie dzialan samopomocowych.
Inspirowanie innych form pracy,
Swiadczenie pomocy w formie pracy socjalnej.
Wspoludzial w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrazaniu oraz rozwijaniu lokalnych programow
pomocy spolecznej sluz^cych podniesieniu jakosci zycia.
5. Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.

List motywacyjny,
Zyciorys (CV),
Kwestionariusz osobowy dia osoby ubiegaj^cej si? o zatrudnienie.
Oswiadczenie kandydata:
- 0 korzystaniu z peIni praw publicznych oraz posiadantu peinej zdolnosci do czynnosci
prawnych,
- 0 niekaralnosci za przestepstwa popelnione umyslnie,
0 stanie zdrowia pozwalaj^cym na prac? na wskazanym stanowisku,
- 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ziozonej ofercie,
dIa potrzeb niezb^dnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr
101 poz. 926zp6zn.zm.).
5. Kserokopia dokumentow poswiadczaj^cych wyksztalcenie i przebieg wyksztalcenia (dyplom,
suplement do dyplomu, indeks).
6. Kserokopia prawa jazdy.
7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnosciach (kserokopie
dyplomow potwierdzajsicych dodatkowe wyksztalcenie, kserokopie zaswiadczeh o ukonczonych
kursach, szkoleniach, inne).

Kopie dokumentow powinny bye potwierdzone pod wzgl^dem zgodnosci z oryginatem.
6. Dodatkowe informacje:
Dokumenty aplikacyjne nalezy skladac osobiscie w stedzibie Osrodka Pomocy Spolecznej w Scinawce
Sredniej w godzinach 7.30 - 15.30 lub przesylac na adres Osrodka Pomocy Spolecznej w Radkowie
z siedzib^w Scinawce Sredniej, ul Mickiewicza 16, 57-410 Scinawka Srednia w terminie do dnia 28
marca 2013 roku do godz. 15.00 w zamkni^tej kopercie z opisem: „Nab6r na wolne stanowisko pracy
pracownika socjalnego" (decyduje data faktycznego wptywu do OPS).
Aplikacje, ktore wplyn^ do Osrodka Pomocy Spolecznej po wyzej okreslonym terminie nie b^dci
rozpatrywane.

Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny i zyciorys (CV) powinny bye opatrzone klauzul^: ,,Wyrazam
zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dia potrzeb niezb^dnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pozn. zm.)", oraz ustawy z 21 listopada 2008 roku
0 pracownikach samorz^dowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z pozn. zm.)" - pod klauzul^nalezy
zamiescic wtasnor^czny podpis.
Informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urz^du Miasta i Gminy Radkow, stronie internetowej Osrodka Pomocy Spolecznej www.opsradkow.pl
oraz na tablicy ogloszeii Osrodka Pomocy Spolecznej w Radkowie z siedzib^w Scinawce Sredniej.
Ogloszenie podano do publicznej wiadomosci w dniu 18 marca 2013 roku.
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