Nabór na stanowisko Pracownik socjalny
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem ogłasza nabór na stanowisko pracy –
Pracownik socjalny – pełny etat (umowa na czas zastępstwa)
Obowiązki - opis stanowiska :
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ustawa o pomocy społecznej art.119, pkt 1 i 2.
Wymagania dla kandydata
Wymagania niezbędne:
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia wymagania zawarte w art.116 ustawy o
pomocy społecznej.
Wymagania dodatkowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

wysoka kultura osobista,
znajomość obsługi komputera,
umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,
kreatywność, odporność na stres,
nieposzlakowana opinia.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV)
2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (stanowi zał.nr 1 do
ogłoszenia lub do pobrania na stronie BIP)
4. oświadczenia kandydata:
• o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika
socjalnego
• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych
osobowych”
• o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
publicznych
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wymiar czasu pracy – pełny etat
Miejsce i termin składania dokumentów :
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”
w terminie do dnia 27.08.2012 r. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
lub przesłać drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego
urzędu pocztowego.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

