Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieniu ogłasza nabór na stanowisko pracownika
socjalnego – 1 etat.
1. Kandydat biorący udział w naborze powinien spełniać następujące wymagania:
- posiadać uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, tj. w szczególności spełniać wymagania określone w art. 116
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
- posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników słuŜb społecznych, lub
- dyplom ukończenia studiów wyŜszych na kierunku praca socjalna lub studia wyŜsze o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika
socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, politologia, psychologia, socjologia, lub nauki o
rodzinie,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
- nieposzlakowaną opinie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
- obywatelstwo polskie.
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej (system POMOST) oraz Windows XP, pakiet Microsoft Office,
Internet Explorer,
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność, zaangaŜowanie, obowiązkowość, kreatywność,
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kategorii B.
3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
- praca socjalna,
- dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania
tych świadczeń,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw Ŝyciowych osobom tego potrzebującym,
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk
społecznych,
- realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego MGOPS realizowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- Ŝyciorys (CV)
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
- oświadczenie o treści: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okresie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458 z późn. zm.)”
Dokumenty naleŜy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj 68-320 Jasień ul. XX-lecia 20 lub drogą pocztową
na podany adres Ośrodka, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 30
kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu dokumentacji).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyŜej określonym terminie lub oferty niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną
powiadomieni telefonicznie lub pisemnie
o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Jasieniu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS w Jasieniu, ul. XX-lecia 20.
Zastrzega się moŜliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.
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