Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
jest niższy niż 6%.
I. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska
17A, 83 – 022 Suchy Dąb, mail: gops@suchy-dab.pl
II. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
III. Wymagania niezbędne (formalne):
1) Obywatelstwo polskie.
2) Wykształcenie zgodne z art.116 i 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r.
w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach
wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz.158). Kandydat posiada:
1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
3.dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do
zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogia specjalna, politologia,
polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko
mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
5. Pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
7. Prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych.
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
2. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz
gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
3. samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji
powierzonych zadań.
4. doświadczenie zawodowe oraz znajomość przepisów:
- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- kodeksu postępowania administracyjnego.
Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
1. Świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków,
2. rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych,
3. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,
4. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do
samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
5. realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie,
6. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego,
7. diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
8. opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach,
9. udzielanie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny,
10. obsługa programu komputerowego „Pomost”,

11. sporządzanie projektów decyzji,
12. realizowanie innych zadań należących do kompetencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie
z zapisami obowiązujących przepisów prawa,
13. pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych, tworzenie lokalnego
partnerstwa,
14.współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy
społecznej służących podniesieniu jakości życia,
15. ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka, prawnikiem, oraz ze środowiskiem lokalnym.
16. uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji,
17. aktywne uczestniczenie w działaniach OPS w realizacji programów i projektów pomocy społecznej.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys - curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopia dowodu osobistego,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika
socjalnego,
10. podpisane oświadczenie i klauzuli informacyjnej załączonej do oferty.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie
w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie,
83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17 A, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”
w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Aplikacje,
które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub
drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Suchym Dębiej
(www.suchy-dab.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, oraz na tablicy informacyjnej
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez
podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną
dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki
w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowych informacji udziela kierownik GOPS w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, Tel. 58 682 86 82,
w godzinach urzędowania GOPS.
Mirosława Dombrowska
Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębie

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne
stanowisko pracy, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie na stanowisku pracownik socjalny.

…………………………………..
(data, podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym
Dębie ( adres: Gdańska 17a, 83-022 Suchy Dąb, telefon: 58 682 86 82)

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne
stanowisko pracy, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie na stanowisku pracownik
socjalny.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dobrowolne, w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest przyjęcie oferty.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
________________________
podpis

