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ogłoszenie o naboľZe na stanoll'isl<o uľzędnicze
lłieľorvnik ds. ponroc1, społeczne.i
lr' Miejskim ośľođlĺu
Ponroc1' Społeczne.! rv R.ecĺzie
Dyľel<toľ Miejskiego ośľoclkaPornocy Społecznej rłr Redzie ogłasza nabóľ l1a wolne
statrorł,isko pľacy - kieľorvnika cls. pol]locy Społecznej

d. ol<ľeśleniestanołviska:
1) rrmorva o pľacę na czas okľeślony.
2) wynriaľ cZaSLl pľacy - pełen etat
3) waľunki pľacy: pľaca rv biuľze pľZy kompLLÍelze polvyżej 4 godzin dzierrrrie
trĺ. Podsta\\/oł\'e rv1,ľnagania:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstlvo paílstrva członkowskiego Unii Etrľopejskiej
lub innego patistlł,a, któľego obyłvatelorn, na poclstawie tltrrów nriędzyrraľodolvyclr
lub pľzepisów pľawa lvspóinotowego, pľzysłrrguje pľa\Vo podjęcia zatľuclnienia na
teľýoľiun Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pełĺazdolnośćdo cz1,n1g5ci pľawnycll oľaz koľzystanie lv pełni ZpTa\\r publicznygh,
3) niekaľalność,za pľzestępstwo trmyślnie lub urnyślnepľzestępstwo skaľborve,
4) rvykształcenie wyŻsze trakieľunku pľawo i adnrinistľacjaoľaz nauki społeczne
5) co najnrniej 5 letni staż pľacy, rv tym co najrrrrriej tľzyletrri staŹ pľacy \\I poll]ocy
społecznej
6) znajomośćpľzepisów pľawa' aw szczególności:
- ustarvy z dnia 14 czerwca 1960ľ. kodeksu postępowania adrninistľacyjnego
- ustawy o pomocy społecznej
- ustarvy o wspieľaniu ľodziny i pieczy zastępczej
7) wíedza rv zakľesie pľzypisarrych clo stalrolviska zadań,
8) oclpowieclzialność, sunrienność, samodzielność, lrnriejętność pľacy rv zespole,
9) biegła znajornośó pľogľamórł, konrputeľowyc1r Micľosotl oftlce.

ĺtr Wymagania dodatl.ĺorve

:

1)

clośrł,iadczenie w pľacy w jedlrostkach SalnoľZącltr teľytoľialnego hrb jeclnostkaclr
oľgarrizacyj lryclr satnoľząclu teľýoľialne go,
2) zrrajornośó obsługi konrputeľa, pľogľamll Potrrost
3) tlrrriejętrrość rrarviązania rvspółpľacy Z inlryt-ni jedlrostkarrri i instytucjarni,
4) urrriejętnośćpľorvadzenia pľacy z klierrten tľtldtrynr,
5) tlrriie.jętnośćsanrodziellrej oľganizacji pľacy' systenratyczność,zclyscyplinolvanie'
o dpo lvieclzi alno śćot az wykazyrł,ani e własnej inicj atyrvy,
6 ) konrunikatyrvlioś ć, zaaĺgaŻolvalri e, aseľtyrvno ść. kľe atywrro ść,
7) oc1poľnośćna sytr-tacje stľesorł,e,

8) upľzejll ość,ĺ Życzlirvośćrv kontaktach z klientalrli
9) Lrnriejętnośćpľzrcy rv kieľolł,atriu zespołetn
1

0) pľe l'eľorvatle

cĺo świĺlclczeni

e tra

p o

l<ľewtrym stano rvi sklt

ĺII. Do zakľesu zaclaĺi lcieľorvnika ds. poľnocy spolecznej należcć będzie
1. kieľorł,alrie i oľgarrizacja sekcją ds. pornocy społeczliej

rł' szczcgólności:

2.

nadzoľ nacl działalnościąSekcji ds. polnocy społeczrrej. Sekcji usług opiektrĺiczych
oľaz stanorviskielrr cls. pľoÍilaktyki i uzalezrrień
3. naclzóľ nacl pĺarvidłorvytlrł,ykoľzystalrienr bttdzetu oľaz współpľaca w t1łl zakľesie z
Główrryrn ksi ę golł,ytrr
4. obsługa s1lstetlltt teleitrfoľnatycztrego - Ponlosĺ
5. pľorł,adzeniekoľespondencji z innynri oľgatlanri.

6.
7.

oľganizor,t,altie l]ľac)/'
spľawowani e tradzoľu nad ľeal iz acj ą zadaĺ |)ľZeZ p o szcze

gó ln1lc| pľacorłłrikórv
ośľodka,
8. zapewnienie zgodlrości działania sekcji
9. zaperłłrienie ľzetelnego i teľnrinorvego załaÍwianiaspľalv
10. w5,flą1a'anie decyzji admiriistľacyjnyclr zupolvaŻntenia Buĺnristľza Miasta Recly lv
zakľesie pol11ocy społecznej
1 1. rvydarvanie rriezbędnych zaśwjadczeri uľzędolv5,ch w zalĺesie polrrocy społecznej
12. składarrie pľogľanrőlv, analiz, wnioskórv i spľawozdań z sekcji
13. opľacowyrvanie niezbęclnych planów potľzeb w zakľesie realizacji zadah potl1ocy
społecznej
1 4. dokonyrvanie p odziału zala esórv czyruro ścipľac orł'nikórv sekcj i
15. współdziałanie z istrriejącytni na teľetlie grrrirry i powiatu salrroľząclorł1łrrilokahrynri,
i n stýu cj anr i, or ganizacjarni sp o łe c znymi i pozaľz
ącl o wyrni
1 6. w ľazie nieobeclrości zastępowalrie rvspółpľacorvnikórv
1 7. rvykonyrł,anie irul),ch poleceń bezpośľedniegopĺzełożonego-Dyľektoľa

ĺv. ođosób

ubiegając5'cľr się o zĺuŕľtľdnicľriena s{'anorvĺsko kier'oĺr're.íľ<alvyľnagane
są następuj ące dokuľĺrenty:

a)
b)

c)

ż)'cioľys(CV)'
list motywacyjny,
clokutrrent po świaclczaj ące rvykształceni e,

cl) kseľokopie śrviadectw pľacy' potwieľdzetrte staŻtt pľacy

e)
1)
g)
h)

itrlre dokumelrty o posiadarryclr krł,alifikacjach i unriejętnościaclr,
oświadczenieo triekaľalności,

oświadczenie o pełnej zclolności clo czylitrościpľawnych oľaz posiaclarritr pełni pľaw
publicznych,
oświadczenie o wyľażenitr zgocly na pľzetwatztlnię clarryclr osobowych na potľzeby
ľekľtltacji ( ,,Ęa'1126,,,, zgoclę llĺl ?t'zeh,|,űI'Zclllie nloich dcĺllyg|1 o'o6611lych zcll,ĺ,cll'ĺ)tcll w lllĺ'2jej
oJbl'cie pl'CtCy cllĺl poll'zeb lliezbęcfiDlcJl c]o ľecllizclcji 1ll'ocesu l'ekl'utacji llcĺ s'ĺclllr'll,l,isko
lll'zęchlicze- lĺiel'olyllika cĺs. pĺ'lllloc\, 'spolcczllej lł l\ĺie.jskiru O'śl'oc]klĺPolllocy Spoleczllej
l,ĺ, ]łedzie

" ).

Pľzerł'idyw_any temin zawal'cia ulnowy o pľacę : wľzesień/pażdzieľnik 2018ľ

Nabóľ na rł,olne stanorvisko uľzędnicze kieľorł'nika ds. pornocy społeczllej rv teľnrinie do chria
24 sieľpnio 20I8 r.
Wytnagatre dokurrrenty aplikacyjne naleŻy składać rv siedzibie Miejskiego ośľodkaPonrocy
Społecznej lv Redzie lrrb pľzesłać,pocztą na adľes: 84-240 Recla, trl. Deľdowskiego 25
z dopiskielrr lla kopeľcie: ,,Nabóľ na stanowisko uľzędnicze kieľowrrika ds. ponrocy
spoiecztrej'' w teľminie do 24 sieľpnia 2018 ľolru do godzin1' tr5.00.

Dokunrenty, któľe rvpłylrą do Miejskiego ośľodkaPonrocy Społecznej w Redzie po rvyzej
olĺ eślonyrrteľnrinie nie będą ľozp atľ1łvane'
ogŁaszający zastľzega sobie pľawo oclrvołania naboľu na lvskazane stanowisko bez podania
pÍZ>Iczyl7.

Inne ilrfoľnracje:

1) kandydaci zakwaliŕrkorvani zostanąpowiadonrieni telefonicznię o teľminie i sposobie

2)
3)
4)

naboľu.
ofeľty osób nie zakwalifikowanych zostanąkomisyjnie zniszczone'
kandydat wyłoniorry rv dľodze naboľu przed zawaľcięn umołVy o pľacę, zobowiązany
j est pľzeclłoŻy ć, zaświadczenie o ni ekaľalno ści.
dodatkou,e infornracje lnożna uzyskać pod numeľern tęlefonu: (58) 678 74 87 Ilń

(s8) 678 s8 6s

Dyľektoľ
Miej skiego ośľodkaPonrocy Społecznej
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