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Dyrektor Gminnego Ośrodka w Wiązownie pilnie zatrudni
Pracownika socjalnego - umowa na zastępstwo

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publi cznych,
3) niekaralność zaprzestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko działalności instytucji pństwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
4) wyksźałcenie :
- dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
- dyplom ukończenia Kolegium pracowników słuzb społecznych,
- dyplom ukończenia studiów wyższychna kierunku ptacasocjalna,
- dyplom ukończenia studiów wyższycho specjalności praca socjalna najednymz
kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,
socjologia lub naŃi o rodzinie
5) minimum 2-tetni stażpracy na stanowisku pracownik socjalny ,

6) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,
7) nieposzlakowana opinia.
8) mile widzianaumiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub
w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zal<resu pomocy społecznej . .

Wymagania dodatkowe:
l. specjalizacjazawodowa w zakresie pomocy społecznej,
2. doświadczenię zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej,
3. doświadczęnię zawodowe w administracji publicznej,
4. samodzielnośó w dzińaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
5. umiejętność zachowania bezstronności w pracy z klientem pomocy społecznej.

Predyspozycj e osobowościowe:
l. kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
2. poszanowanie godności klienta i prawa do samostanowienia,
3. komunikatywność,
4. samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
5. systematyczność i rzetelność,
6. odporność na stres,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. pełny wymiar czasu ptacy)
2. zatrudnienie na czas określony.



Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznięnia ogłoszenia wskźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oruz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest nizszy niż 6 Yo.W związku
z povłyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuj e osobie niepełnosprawnej, o ile
spełnia wymagania na dane stanowisko.

Wymagane dokumenty:
l. CV i list motywacyjny ( podpisany odręcznie),

2. dyplom, odpis lub potwierdzone kopie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie
pracownik socjalny, lub ukończenia studiów wyższych na wymaganych kierunkach o

specj alności przygotowuj ącej do zawodu pracownik socj alny,

2. oświadczenie o treści: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,

zawartychw ofercie pracy dla potrzeb rel<rutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29.08.1997r.

o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 20]6r., poz. 922 z późn zm.),

3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wyksźałcenie i przebieg pracy zawodowej,

dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, zaświadczenia o ukończonych
kursach, szkoleniach,
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

korzystania z p ełni praw publi czny ch,
6. oświadczenie o niekaralności zaprzestępstwa umyślne ścigane z oskarżęnia publicznego

lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7. oświadczenie o stanie zdrowiapozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

Uwaga!
Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Kopie złożonych dokumentów powinny
posiadać osobiste potwierdzenie "za zgodność z oryginałem" dokonane przez osobę

składajqcq ofertę .

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne uwńa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostńy
zŁożonę w zamkniętej kopercie lub przesłanę listem poleconym, z podanym adresem

zwrotnym ( w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie

do dnia 21.03.2017r. do godz. 16.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wiązownie Radiówekzs (decyduje data wpływu do GOPS) z dopiskiem na kopercie

,, Oferta pracy stanowisko Pracownik socjalny" - oferta nr SSK. 110.4.2017.

Postępowanie kwalifikaryj ne:
1. Aplikacje, które łvpłyną do GOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalif,rkują się

do dalszego postępowaniazostanąpoinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego

etapu postępowania kwalifikacyjnego.



3. Rekrutacja na stanowisko będzie ńożonaz dwóch etapów:
- wstępna, formalna selekcja dokumentów aplikacyjnych,
- roznowa kwalifikacyjna.

4. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia
naboru, zostaną zńszczone komisyj nie.

Dyrektor GOPS
MŃgorzataŁysik


