
Kierownik
Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej

ul. Jana Kozietulskiego 4
05-622 Belsk Duzy

poszukuje kandydata na stanowisko pracy
pracownika socjalnego

I. Wymaganieniezbpdne:
1. obywatelstwo polskie
2. pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych i korzystanie zpelni praw publicznych,

niekaralnoSd,
3. stan zdrowiapozwalajecy na zatrudnienie na w/w stanowisku,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wyksztalcenie zgodne z art.ll6 oraz art.l56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2013,po2.182)

II. Wymagania dodatkowe:
l. umiejgtnoS6 zastosowania i interpretacji przepis6w z zakresu ustaw o:

. pomocy spolecznej,
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie,
. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej,
o kodeks postgpowania administracyjnego,
. oraz podstawowe zagadnienia okreSlone w ustawie o Swiadczeniach rodzinnych

i funduszu alimentacyjnym,
2. umiejgtnoSl pracy w zespole,
3. umiejgtnoSi skutecznej komunikacji,
4. kreatywnoS6,
5. umiejEtnoSi dobrej organizacji pracy,
6. doSwiadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy spolecznej,
7. prawo jazdy kat.B
8. wlasny samoch6d.

Ill. Zadania pracownika zatrudnionego do pracy na tym stanowisku:
1. tozpoznawanie, ocena i analizapotrzeb mieszkaric6w w zakresie pomocy spolecznej,
2. przeprowadzanie rodzinnych wywiad6w Srodowiskolvych oraz wnioskowanie na tej

podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
3. Swiadczenie pracy socjalnej w Srodowisku,
4. wsp6lpraca z instytucjami rz4dowymi, samorz4dowymi, organizacjami pozarzqdowymi

oraz innymi instytucjami, kt6rych dzialalnoSd wspiera formy pomocy udzielanej
klientom pomocy spolecznej,

5. opracowywanie plan6w pomocy, w tym zwiqzarrych z realizacjq zadart okreSlonych
w kontrakcie socj alnym,

6. przygotowywanie proj ekt6w decyzj i administracyj nych,
7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiqpuj4cymi przepisami,
8. obsluga skladnicy akt.

IV. Wymagane dokumenty:
1. 2yciorys oraz list motywacyjny,
2. dokumenty poSwiadczaj4ce wyksztalcenie i przebieg zatrudnienia,
3. oSwiadczenie o niekaralnoSci
4. oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych,



5. oSwiadczenie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku pracownik socj alnY,
6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejEtnoSciach.

List motywacyjny oraz CY powinny by6 opatrzone klauzul4: Wyrazam zgodq na przetwarzanie

moich danych-osobowych )avrarrych w ofercie pracy dla potrzeb niezbgdnych do realizacj.i

procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

lDz.tJ. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p62zm.l

Wymagane dokumenty z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego"

naiezy-sklada6 osobiScie w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Belsku Du4rm lub

przesiat poczt4na adres: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-

622BelskDu?y,pok6j 23

Termin skladania dokument6w uplywa dnia 6 grudnia 2013 roku o godz. 15.00.

Dokumenty, kt6re wplynq do osrodka Pomocy Spolecznej w Belsku Duzym po wy2ej

okreSlonym terminie nie bgd4 rozpatrywane'

Dodatkowe informacje moimauzyskai pod numerem tel. 48 66ll 641.


