Kierownik Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku
og asza nabór na wolne stanowisko pracy
pracownik socjalny
w Gminnym O rodku Pomocy Spo ecznej
w Opatówku
Plac Wolno ci 14
62-860 Opatówek
1.Wymagania niezb(dne:
-

-

-

obywatelstwo polskie
wykszta cenie:
- dyplom uzyskania tytu u zawodowego w zawodzie pracownik socjalny
- dyplom uko czenia Kolegium pracowników s u b spo ecznych
- dyplom uko czenia studiów wy szych na kierunku praca socjalna
- dyplom uko czenia studiów wy szych o specjalno ci praca socjalna na jednym
z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka spo eczna,
psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie (Dz. U. z 2008 r. nr 27, poz. 158)
znajomo , przepisów z zakresu zada
pomocy spo ecznej ze szczególnym
uwzgl-dnieniem ustawy o pomocy spo ecznej i kodeksu post-powania
administracyjnego, podstawowe zagadnienia z zakresu ustawy o wiadczeniach
rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz
z zakresu przeciwdzia ania i rozwi.zywania problemów alkoholowych i innych
uzale nie
znajomo , obs ugi komputera ( Microsoft Office)
brak skazania za przest-pstwa umy lne lub przest-pstwa skarbowe umy lne
posiadanie nieposzlakowanej opinii
posiadanie pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych oraz korzystania z pe ni praw
publicznych
stan zdrowia pozwalaj.cy na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego
posiadanie prawa jazdy kat. B
mile widziana umiej-tno , tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o rodki unijne lub w
realizacji zada finansowanych ze rodków UE z zakresu pomocy spo ecznej

2. Wymagania po*+dane (nieobligatoryjne):
-

specjalizacja zawodowa w zakresie pracy socjalnej
do wiadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy spo ecznej
do wiadczenie zawodowe w administracji publicznej
znajomo , j-zyków obcych (przynajmniej jednego w stopniu umo liwiaj.cym swobodne
komunikowanie si-)

3. Predyspozycje osobowo ciowe:
-

kierowanie si- zasadami etyki zawodowej, poszanowanie godno ci i prawa osób
do samostanowienia, komunikatywno ,, samodzielno ,, umiej-tno , wspó pracy
w zespole, systematyczno , i rzetelno ,, dyspozycyjno ,, uczciwo ,, umiej-tno , analizy
problemu i poprawnego wyci.gania wniosków, kreatywno ,, odporno , na stres,
profesjonalizm w pracy z klientem pomocy spo ecznej

4. Zakres wykonywanych zada1 na stanowisku:
-

przeprowadzanie rodzinnych wywiadów rodowiskowych w miejscu pobytu osób
wymagaj.cych pomocy
udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
zawieranie kontraktów socjalnych
wiadczenie pracy socjalnej
prowadzenie
pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom
we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolno ci do funkcjonowania w spo ecze stwie
dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powoduj. zapotrzebowanie
na wiadczenia pomocy spo ecznej
rozpoznawanie potrzeb osób, rodzin i rodowisk wymagaj.cych pomocy
zapewnienie w a ciwej i terminowej realizacji zada
prawid owe i zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji i przygotowanie
projektów decyzji administracyjnych
udzielanie informacji, wskazówek, poradnictwa i pomocy w zakresie rozwi.zywania
spraw yciowych osobom b-d.cym w trudnej sytuacji yciowej (skuteczne pos ugiwanie
si- przepisami prawa w realizacji tych zada )
pobudzanie spo ecznej aktywno ci i inspirowanie dzia a
samopomocowych
w zaspokajaniu niezb-dnych potrzeb yciowych osób, grup i rodowisk spo ecznych
wspó dzia anie z organizacjami pozarz.dowymi i instytucjami w zakresie
rozwi.zywania problemów socjalnych
wspó praca
z
innymi
specjalistami
w
celu
przeciwdzia ania patologii
i ograniczania negatywnych zjawisk spo ecznych, agodzenie skutków ubóstwa,
zapobieganie marginalizacji spo ecznej
inicjowanie nowych form pomocy maj.cych na celu zapobieganie niekorzystnym
zjawiskom oraz d. .cych do poprawy sytuacji osób wymagaj.cych pomocy
wspó uczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdra aniu oraz rozwijaniu
regionalnych
programów
pomocy
spo ecznej
ukierunkowanych
na podniesienie jako ci ycia lokalnej spo eczno ci

5. Wymagane dokumenty:
-

-

yciorys zawodowy (CV)
list motywacyjny
dyplom, odpis lub potwierdzone kopie dyplomu uzyskania tytu u zawodowego
w
zawodzie
pracownik
socjalny,
lub
uko czenia
studiów
wy szych
na wymaganych kierunkach o specjalno ci przygotowuj.cej do zawodu pracownika
socjalnego
o wiadczenie o braku kary za przest-pstwa pope nione umy lnie
o wiadczenie o niekaralno ci
za wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalaj.cym na wykonywanie pracy
w zawodzie pracownika socjalnego
dokumenty lub potwierdzone kopie za wiadcze o uko czonej specjalizacji, kursach lub
szkoleniach,
po .dane wiadectwa pracy lub za wiadczenia potwierdzaj.ce sta pracy
orygina kwestionariusza osobowego

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny by7 opatrzone klauzul+
,,Wyra*am zgod( na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezb(dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw+ z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
ze zm.) oraz z ustaw+ z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz+dowych (Dz. U.
z 2008 r. nr 223 poz. 1458 ze zm.)".
6. Dodatkowe informacje:
Zatrudnienie: na czas okre lony - w wymiarze 1 etatu.
Termin i miejsce sk adania dokumentów
Wymagane dokumenty nale*y sk ada7 w terminie do 16 kwietnia 2012 r.
do godziny 16:00 w Gminnym
O rodku Pomocy Spo ecznej w Opatówku,
Pl. Wolno ci 14, 62-860 Opatówek (obowi+zuje data i godzina wp ywu oferty do GOPS).
Oferty z o one po terminie nie b-d. rozpatrywane.
Dokumenty nale y z o y, w zamkni-tej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko:
Konkurs na pracownika socjalnego w Gminnym O rodku Pomocy Spo ecznej
w Opatówku.”
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert w terminie 14 dni od dnia up ywu terminu sk adania
wniosków.

