rodek Pomocy Spo ecznej w I owej og asza nabór na
tworzone od 1 lipca 2009r. stanowisko pracownika
socjalnego
1. Kandydat ubiegaj cy si o zatrudnienie musi spe nia nast puj ce
niezb dne wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) dyplom uzyskania tytu u zawodowego w zawodzie pracownik socjalny
lub uko czone studia wy sze o specjalno ci praca socjalna na jednym z
kierunków: pedagogika, politologia, polityka spo eczna, psychologia,
socjologia lub nauki o rodzinie,
c) nieposzlakowan opini ,
d) niekaralno za przest pstwa pope nione umy lnie,
e) posiada stan zdrowia pozwalaj cy na zatrudnienie na okre lonym
stanowisku,
f) znajomo przepisów ustawy o pomocy spo ecznej i innych przepisów
dot. pomocy spo ecznej,
2. Wymagania dodatkowe:
a) do wiadczenie w zakresie pozyskiwania rodków unijnych,
b) znajomo obs ugi komputera i programów biurowych Word, Excel.
c) znajomo zagadnie samorz du terytorialnego, Kodeksu
Post powania Administracyjnego,
d) do wiadczenie pracy w placówkach pomocy spo ecznej,
d) preferowane swobodna mo liwo poruszania si po terenie gminy.
3. Zakres wykonywanych zada na stanowisku:
1. realizacja zada aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach
projektu systemowego OPS realizowanego ze rodków
Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki,
2. prowadzenie pracy socjalnej jako dzia alno ci zawodowej maj cej na
celu udzielenie pomocy osobom i
rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolno ci do
funkcjonowania w rodowisku,
3. przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych w asnych i na zlecenie
innych organów, kompletowanie
dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób
potrzebuj cych,
4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powoduj zapotrzebowanie
na wiadczenia pomocy spo ecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych
wiadcze ,
5. wspó praca i wspó dzia anie z innymi podmiotami specjalistycznymi w
celu przeciwdzia ania i ograniczania patologii i skutków negatywnych
zjawisk spo ecznych oraz agodzenie ubóstwa,
6. udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie

rozwi zywania problemów yciowych osób potrzebuj cych tego rodzaju
pomocy,
7. wspó uczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz wdra aniu
lokalnych programów pomocy.
5. Wymagane dokumenty:
1.list motywacyjny
2. yciorys ( CV )
3.kserokopia dokumentów potwierdzaj cych wykszta cenie i uprawnienia
zawodowe,
4.ewentualne referencje,
5.o wiadczenie kandydata o niekaralno ci i korzystaniu z pe ni praw
publicznych,
6.o wiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb zwi zanych z naborem ( zgodnie z
ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z
2002 Nr 101 poz.926 z pó n. zm.),
7.o wiadczenie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do zatrudnienia na
stanowisku pracownika socjalnego,
8.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj cej si o zatrudnienie.
Dokumenty nale y sk ada do dnia 10 czerwca 2009r. do godz. 12.00
osobi cie, b
poczt (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
rodek Pomocy Spo ecznej w I owej, ul. Kolejowa 7 tel: 0683774948, z
dopiskiem " Oferta pracy - pracownik socjalny".
( Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego okre la
ustawa o pomocy spo ecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr
115 poz.728 z pó n. zm)

