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Pracownik socjalny
( Nazwa stanowiska pracy )

l.Wymagania niezbędne kandydata na w/w stanowisko

1) posiadać uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego zgodnie
z ustawa o pomocy społecznej,
obywatelstwo polskie,
pełna zdolnośó do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni praw publicznych,
nieposzlakowana opinia,
niekaralnośc zaprzestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarŻęnia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe'
samodzielnoŚć w podejmowaniu decyzji'
odpowiedzialno ść i bardzo dobra ot ganizacj a pracy'
umiej ętność obsługi komputera or az znajomość pro gramu PoMo ST.

2)
3)
4)
s)

6)
7)
8)

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu
Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronię zdrowia psychicznego oraz inne
obowiązujące przepisy prawa niezbędne przy świadczeniu pracy socjalnej,

2) umiejętnośó pracy w zespole,
3) wysoka kultura osobista,
4) komunikatywnośÓ,
5) dyspozycyjnośĆ i zaartgaŻowanie w pracy'
6) umiejętnośó wspołpracy Z instytucjami i organizaqami pozatządowymi oraz innymi

podmiotami w celu ogtaniczartia negatywnych zjawisk społecznych.

3.Zakres zadań na stanowisku pracy:
1) praca socjalna;
2) dokonywanie atalizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń'
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozvłiązywania spraw zyciowych

osobom, które dzięki tej pomocy będązdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące
ptzy czynątrudnej sytuacj i zyciowej,

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji zyciowej poradnictwa dotyczącego
możliwościtozwiązywania problemów i udzielania pomocy pIzez właściwe instytucje
państwowe, samorządowe i orgalizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanię działan samopomocowych w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin' grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania t ogtaniczania
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającyn trudną sytuację Życiowąoraz
inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi słuzące poprawie sy'tuacji takich osób i
rodzin;

4. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy: pełny - 1 etat,



2) podstawowy system czasu Pracy,
3) praca w terenie.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepołnosprawnych w jednostce wynosi ponad 60ń.

6. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny z podaniem numeru kontaktowego,
2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnięnie _ do

pobrania na stronie www.ops.klodzko.pl,
3) c.v.
4) potwierdzone za zgodnośĆ, z oryginałem ksęrokopie dokumentów potwierdzających

posiadane wykształcenie'
5) potwierdzone zazgodnośc z oryginałęm kserokopie dokumentów potwierdzających

ukończone szkolenia (referencje) jeżeli kandydat takie posiada,
6) potwierdzone zazgodnośc z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających

doświadczenie zawodowe,
7) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego lub innego

dokumentu po świ adczaj ące go po siadane obywatel stwo,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynnoŚci prawnych oruz korzystaniu z pełni praw

publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności zaprzestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarŻenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczette o nie toczących się postępowaniach karnych,
11) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie placy na stanowisku

pracownika socj alnego,
t2) oświadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na ptzetwarzanie danych osobowych do

celów rekrutacji następującej treści: łTyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawąz dnia 29.08.]997 r. o ochronie danych osobowych (telrst

jednolity Dz. U. z 20]4 r. poz. ]182) oraz ustawąz dnia 21.]1.2008 r. o pracownikach
samorządowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŻy składać w siedzibie ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d w pokoju nr 2 (Sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

,,Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego w^ ośrodku Pomocy Społecznej w
Kłodzku' w terminie do dnia 12 lutego 2OI5 r. do godz. 15.u!. ( liczy się data wpływu ofert do

ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku)
Aplikacje, które wpłynądo ośrodka po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane.
Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie ofert na etapie oceny
formalnej.
Najpóźniej w dniu 18 luty 2015 r. członek Komisji Rekrutacyjnej poinformuje kandydatów, którzy
spełnili kryteria formalne za'warte w ogłoszeniu o konkursie o dopuszczeniu do częŚci

merytorycznej naboru.
W części merytorycznej naboru przeprowadzony zostanie test kwalifikacyjny i rozmowa
kwalifikacyjna.

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskaó pod nr tęl. 74 865 43 05, ]4 865 43 00

- Jarosz Alicja



Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu
informacji Publicznej ośrodka www.ops.klodzko.p1 oraz na tablicy informacyjnej ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłodzku przy uI. Wyspiańskiego 2d 

"

Zgodnie zart.24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.22002 r. Nr 101, poz.926
zezm.) informuję, że:

a) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko ,,Pracownika socjalnego''
jest Dyrektor ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku'

a) dane osobowe kandydatów będąprzetwatzarte w celu rekrutacji pracownika na
stanowisko ,,Pracownika socjalnego'' i udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej,

b) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do tręści swoich danych orazichpoprawiania,
c) podanie danyeh osobowych jest dobrowolne; jednakże niepodanie informacji wskazanych

w art. 221 Kodeksu pracy tj.: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia,
miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia, przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia spowoduje, Że ottzymana oferta zatrudnięnia nie będzie
rozpattyw ana przez Komisj ę Rekrutacyjną.


