
Kierownik Gminnego OŚrodka Pomocy Społecznej

ogfasza nabó r na stanowisko :

pracownika socjalnego
w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy

ubi sle o zatruonlenle musl s iać nasteou
konieczne wymagania do zatrudnienia na Ęym stanowisku:

1 ) posiadać ob;.'rł.atelstwo polskie.
2) pełną zdolność do cz1''nności prawnych oraz korzystać z pełni prarv publicznych.
3) stan zdrowia pozwalająci,'na zatrudnienie na stanowisku objęty'm naborenr
4) znajomość pisania projektu /ubieganie się o Środki unijne/.
5) znajnrośc procedur Stoso\Ą'an\'ch w administracji samorządorvcj.
ó) znajomość ustart.}'o pomocr' społeczne|. kodeks pclstęporvania adnrinistrac1jnego.
7) umiejętnośc praktycznego s1osowania przepisórt prart.a.
8) znajomość programów komputerowych: MS Word. Windor,vs.

Wvkształcenie :

1 ) d'vplom uzvskania t}'tułu Zawodowego w zarł.odzie pracownik soc jalny'.
2) d;.p1om ukończenia kolegium pracowników słuzb społecznycli.
j) studia wyższc na kierunku praca socjalna.
4) do dnia 3l grudnia 20l3 r.ukończone studia rv1''ższe o spec.ialności prz1''gotowu jącc'i

do zawodu pracolvnika soc.ialnego najednym z kierunków
-pedagogika
-pcdagogika specj alna
-pol i to logia
.polityka społeczna
-psvchologia
-socjologia
-nauki o rodzinie

W roku 2008 dopuszcza się moilirt.ość zatrudnienia osob1'nie spełnia|ącej wymogów
pracownika socjalncgcl. o ile osoba ta podejmie w.2008 roku naukę celem uzyskania
stosownych kwalifikacji.

Preferowane cech}' osobowościowe kandydatów:

. odpowiedzia|ność.

. rvyrozumiałośc.

. komunikat,vlt'ność"

. umiejętność pracy rt' zespolc.

. 'łatwość nawiązyrt'ania kontaktów z ludŹmi.

. odporność psychiczna w sy'tuacjach kryzysoą.lch.



Prorł,.adzenie zadań z zakresu pomoc.v' spclłecznej. rv szczególności:
. przygotow}'$.anie projektólł' rł'ramach Programu operac1'jnego..Kapital I-udzki...
. lt'spółpraca z lnst11ucją Pośredniczącą w sprart.ie realizacji projektu Systcmou.ego.
. nadzór i rea|izac1a projektu.
. prorvadzenie pracy socjalncj rv środowisku lokaln1nl z ł 'rkorz1.staniem metod prac}'

socialnei.
. organizor,l.anie rózn1.ch form ponoc1'. a takie udzial rł.rozrt.ijaniu in l.rastruktury'

Socjalnci. odport.iadającej zmieniającym się potrzebonr społecZn}m.

. życiorys - CV. list mot1'wacy.in1..

. kserokopia nonego dowodu osobistego.

. kserokopie dokumcntórł' pot\\'ierdzaiąc}"ch wy kształcenie.

. kserokopie świadectrt. prac1'. o ile kandy'dat by'"ł rt cześnie j Zatrudnion}'.

. kserokopie zaśrt.iadczenia o ukończon1'ch kursach. szkoleniach.

. referencje (rv przy'padku posiadania takich).

. oryginał krt.estionariusza osobołego dla osoby' ubicgaj ącc'j się o zatrudnienie.

. ośrł.iadczenic kand1'data o korzr'staniu z pełni prar,r publiczn)'ch.

. ośw.iadczenie o niekaralności Za przestępstwa popełnione un-r1'ślnie.

. ośrviadczenie kand1'data o rł'lraŻaniu zgod1'na przctrvarzanic dan1'ch u5656q'ych do
celórt'rekrutacji.

Składane kopie dokumentórr lt'inn1' być potit.ierdzone za zgodnoŚć z orvginałem.

Wymagane dokumenty nalez1.składać rł zamkr-rięt1''clr kopeńach z podan1m adresem do
koresponder.rcj i i numerem telefonu kontaktorvego rvraz z dopiskiem:
,.Nabór na pracołrnika 'soc'julnego ()środka Pomoc1' ,Spclle c:ne j v,Starei lJlotnic.|,.,w
terminie do dnia l6 maja 2008 roku do godz. 1 5.00.
. osobiście w. Gminnynr ośrodku Pomoc1' Społecznej rt' Starej Błotnicy'.
- pocztą na adres: c.O.P.S Stara Błotnica 46.

26.806 Stara Błotnica

oferty. którc wpłyną po wlŹej okreś|ony'm terminie pozostaną bez rozpatrzenia'
Wyboru kandydata dokona komisja rekrutac}jna po\ł.ołana ptzez Wójta Gmin'v Stara Błotnica
po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytor).cZnej w drodze przeprowadzonej
roZmo\Ą'}'krvalifikac"vjnej. o terminie roZmo\\.y kwali1ikac1'j ne j oSob}' Spełniające kryteria
1brmalne zostaną poinfbrmowanc ind1.rt.idualnie.
Oferty odrzucone będą do odebrania r,t.G.o.P.S.
Dodatkowe informacie: tel. /0-48/ 385-78-95.

Stara Błotnica dn.28.04.2008r


