Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Korczewie ul. Ks. St. Brzóski 20a, 08-108 Korczew zatrudni
Pracownika Socjalnego
FORMA ZATRUDNIENIA - UMOWA O PRACĘ wymiar czasu pracy –1/1 etatu
I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w art.116 ust.2 ustawy z dnia 12 03.2004 o pomocy
społecznej tj,
- dyplom ukończenia studiów wyższych służb społecznych lub
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
- dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013 studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu
pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka
społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomani, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu
postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej i finansowych ze środków publicznych, promocji
zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Obywatelstwo polskie
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
nieposzlakowana opinia.
Prawo jazdy kat. B
2. Wymagania dodatkowe:










inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
odporność na stres,
odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
dyspozycyjność i zaangażowanie,
umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Na w/w stanowisku pracownik będzie realizował między innymi zadania:
1. analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz
kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
2. praca socjalna,
3. obsługa programu TT pomoc
4. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń
Ośrodka,
6. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.
III. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:
1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie, bądź elektronicznie.

2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3. Kopię świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające
okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych.
5. Podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub
umyślne przestępstwa skarbowe oraz podpisane oświadczenie, że kandydat nie figuruje w rejestrze sprawców
przestępstw na tle seksualnym.
6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego
7. Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
do realizacji procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie ul. Ks. St. Brzóski 20a, 08108 Korczew, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000) oraz 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 (RODO). "
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korczewie, ul. Ks. St. Brzóski 20a, 08-108 Korczew lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Korczewie ul. Ks. St. Brzóski 20a, 08-108 Korczew w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na
stanowisko pracownik socjalny” w terminie do 09 września 2022r. do godziny 15.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 63-120-36 od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30 -15.30.
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