Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie,
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
(1 stanowisko pracy)
wymiar czasu pracy: pełny etat
1. Wymagania niezbędne:


obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282 t.j.);
 wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 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 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności
przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
 nieposzlakowana opinia,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i
systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocyw rodzinie,
przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Wymagania dodatkowe:





umiejętność obsługi komputera,
umiejętność pracy w zespole,
znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałaniu bezrobociu,
uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych,
preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,




solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 praca socjalna;
 dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych
świadczeń;
 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw
życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie
rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne
posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez
właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz
wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i
ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie
skutków ubóstwa;
4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
6. Wymagane dokumenty
 życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 list motywacyjny,
 kwestionariusz osobowy
 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, odbyte kursy,
szkolenia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (staż pracy);
 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.
opinie, referencje;
 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z
pełni praw publicznych;
 oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 oświadczenie os stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na
stanowisku określonym w ogłoszeniu;
 potwierdzenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz te, które wpłyną po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Miejsce i termin składania ofert




Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Warszawska 28, pokój
nr 7 lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko
pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Karczewie" w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku. Aplikacje, które
wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na
tablicy informacyjnej MGOPS w Karczewie.

8. Inne informacje
 Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane;
 Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) z opisem dotychczasowej
pracy zawodowej, list motywacyjny – powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/ łam
poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, podanie danych było
dobrowolne.






Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym
informowani
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną
dołączone do akt osobowych;
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez
zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru.
Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Karczewie
Bożenna Witak

Karczew, dnia 30 października 2019 r.

