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oGŁosZEME o NABoRZE NA wol,ltE sTAlIowIsKo
PRACOWIilKA SOCJALI\IEGO

ośrodek Pomocy Społecznej w Lęoncinie ogłasza nabór na stanowisko:

pracownik socialnY.

KRYTERIA WYBORU KAIIDYDATOW

I. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Spełniaó co najmniej jeden zruzej wymienionych warunków:

a) dyplom ukończęnia studiów wyzszych (licencjackich lub magisterskich) o specjalności

praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia' polityka społeczną

psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

b) dyplom ukończenia studiów wyŻszychna kierunku praca socjalna.

3.Znajomośó obsfugi komputera (Microsoft office, Excel).

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych.

5. Niękaralno ść za przestępstwo popełnione umyślnie.

6. Stan zdrowiapozwalający na wykonanie zawodu pracownik socjalny.

II. Wymagania dodatkowe (pożądane):

1.Znajomość ustawy o pomocy społecznej.

f . Znajomość ustawy o przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie.

3. Znaj omośó przepisów Kodęksu postępowania administracyjnego.

4. ZnĄomość zagadnień dot. samorządu terytorialnego.

5. Posiadani e prawa jazdy kategorii,,B".

6, Znajomośó dokumentów programowych doĘczących realizacji Programu operacyjnego

Kapitał Ludzki.

7. Mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staz.



III. Preferowane cechy osobowości kandydata:

1. Kompetentność,

2. Punktualnośó,

3. odporność na stres,

4. Umiejętność pracy w zespole,

5. Zamgazowanie w wykonywane obowiązki,

6. Mile widziana znaj omośó języka angielskiego.

7. Dokładność.

8. Skrupulatnośó.

9' Sumienność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie pracy socjalnej, mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku.

2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskolvych własnych, kompletowanie dokumentacji

oraz proponowanie form pomocy dla osÓb potrzebujących.

3. Realizacja aktywnej integracji i świadczenie pracy socjalnej w ramach projektu

systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europej skiej.

4. zawierante i rea|izacja kontraktów socjalnych z osobami i rodzinami beneficjerrtów

ostatecznych biorącychudział w pĄekcie w ramach zadaniaakfywna integracja.

5. Przygotowywanie projektów decyzji pnymających świadczenia z zakresu pomocy

Społecznej i świadczeń rodzinnych w ramach zadantazasiłki i wsparcie w naturze.

6. Analiza i ocena zjawisk, powodujących zapotłzebowanie na świadczenia pomocy

społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń'

7. Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu

przectwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych

oraz łago dzenie zj awi ska ubó stwa,

8. Udzielanie szęroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie roz:udt4zywanta

problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy,

9. Wspótuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu otaz wdra:ianiu lokalnych

programów pomocy.



V. Wymagane dokumenty:

I. Życiorys (CV).

2. Listmotywacyjny.

3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie.

4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korrystania

w pełni z ptaw publicznych.

6. oświadczenie o niękaralno ści za przestępstwo popełnione umyślnie.

7. oświadczęnie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, ptzed zawarciem umowy o pracę zobowiązany
jest przedłozyó oryginat zapytaria o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikaĘne naleĘ składać osobiście w siedzibie ośrodlra Pomocy

Społecznej w Leoncinie lub przesłać pocztq do dnia 27 lutego 2012r. do godz.12.00 na adres

ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, z dopiskiem: dotyczy

naboru ną stanowisko pracownilra socjalnego (decyduje data doręczenia dohlmentu do oPs).

Aplikacje hóre wpłynq do oPS po wyżej olcreślonym terminie, nie będq rozpatrywane.

CV powinno byó własnoręcmie podpisane i opatrzone klauzulą.

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zaulartych w mojej ofercie

pracy na stanowisko pracownika socjalnego zgodnie z ustavtą z dnia 29 sierpnia I997r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002t.Nr 101, poz.926 zwźn,zm.),,,

VI. Dodatkowe informacje :

1. warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 31 .12.20|4 r. _ l etat, w

ramach projekfu systemowego współfinansowanego ptzez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał Ludzki, działanię 7.|,

poddziałanie 7.I.|. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej

2. Inforrrracja o wynikach naboru będńe umieszczona na stronie internetowej Gminy Leoncin

www.leoncin.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leoncin www.leoncin.nbip.pl

ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega że skontaktuje się jedynie z wybranymi lrandydątami.


