Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kramsku
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Pracownika socjalnego
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Wymiar etatu: 1

I. O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej
oraz obywatele innych państw.
II. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane
z zatrudnieniem na danym stanowisku:
1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej
wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2)
ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; 3) do dnia 31.12.2013 r. ukończyła studia
wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków –
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie.
b) znajomość przepisów dotyczących ustawy o pomocy społecznej, ustawy- Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, oraz zagadnień
związanych

z

realizacją

przez

ośrodki

pomocy

społecznej

projektów

systemowych

współfinansowanych przez EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
c) umiejętność obsługi komputera ( programy Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność
korzystania z zasobów internetowych),
d) posiadanie pełni praw publicznych, niekaralności oraz złożenie oświadczenia, że nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne,
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
b) samodzielność, odpowiedzialność i skrupulatność,
c) wysoka kultura osobista.
Mile widziane będą:
a) prawo jazdy kat. B,
b) własny samochód osobowy.
III.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie pracy socjalnej,

b) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji
oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń
z pomocy społecznej,
c) umiejętność dokonywania analizy, diagnozy socjalnej i oceny zjawisk mających wpływ
na rodzaj świadczeń pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
z uwzględnieniem realnych możliwości ( budżetu) ośrodka,
d) upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu systemowego
realizowanego przez Ośrodek współfinansowanego przez EFS w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym dbałość o realizację poszczególnych działań projektu,
ocena oraz monitorowanie rezultatów projektu,
e) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
f)

współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych.

IV.
Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kserokopie świadectw pracy,
c)

kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e)

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu naboru,

f)

oświadczenie o pełni praw publicznych i niekaralności oraz, że nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne,

g) zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia ( zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku)
h) kwestionariusz osobowy ( do pobrania na stronie internetowej www.kramsk.pl ( zakładka BIP)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
”Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego”.
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kramsku, lub przesłać na adres ośrodka ( ul. Kurpińskiego 6, 62- 511 Kramsk) w terminie do dnia
25 lutego 2014 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku, po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku.
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