OGŁOSZENIE O NABORZE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik socjalny
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyŜsze uprawniające do wykonywania zawodu pracownik socjalny, określone w przepisach
ustawy o pomocy społecznej lub potwierdzone dyplomem ukończenia kolegium pracowników słuŜb
społecznych,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. nieposzlakowana opinia,
4. ogólna znajomość ustawy o pomocy społecznej,
5. znajomość procedur administracyjnych i przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania
Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej,
6. obsługa komputera (pakiet MS Office - Word, poczta elektroniczna, Internet).
Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej
2. umiejętność redagowania pism,
3. dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
4. komunikatywność.

Główne obowiązki:
1. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
2. organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej,
3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
4. realizacja kontraktów socjalnych w ramach Projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
5. pobudzanie społecznej aktywności przyczyniającej się do zaspokajania niezbędnych potrzeb Ŝyciowych,
Wymagane dokumenty:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2. oświadczenia kandydata o niekaralności,
3. oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4. Ŝyciorys i list motywacyjny,
5. kopia dowodu osobistego,
6. kopie świadectw pracy.

Inne informacje:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i Ŝyciorys, powinny być opatrzone klauzulą:
„WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póŜ.zm.).”
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w
zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” - w
Gminym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koscierzynie w terminie do dnia 15 września 2009 r. do godz.
15.00 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu: 58/686-65-57.

