OG£OSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzêdnicze: Kierownika Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Choszcznie - pe³ny etat

Burmistrz Choszczna
og³asza nabór
na kierownicze stanowisko urzêdnicze: Kierownika Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Choszcznie- pe³ny etat

1. Wymagania niezbêdne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych,
c) posiadanie stanu zdrowia pozwalaj¹cego na zatrudnienie na tym stanowisku,
d) niekaralnoœæ za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego,
e) nieposzlakowana opinia,
f) wykszta³cenie wy¿sze,
g) co najmniej 3-letni sta¿ pracy w pomocy spo³ecznej,
h) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy spo³ecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12
marca 2004r.o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2016r, poz.930),

i) znajomoœæ regulacji prawnych z zakresu pomocy spo³ecznej, œwiadczeñ rodzinnych, œwiadczeñ
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, postêpowania wobec d³u¿ników
alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorz¹du
gminnego, postêpowania administracyjnego.
2. Wymagania dodatkowe:
a) II stopieñ specjaiizacji zawodowej z zakresu pracy socjainej,
b) umiejêtnoœæ kierowania zespo³em pracowników,
c) umiejêtnoœæ skutecznego komunikowania siê,
d) umiejêtnoœæ poprawnego formu³owania decyzji administracyjnych,
e) znajomoœæ obs³ugi komputera,
f) umiejêtnoœæ analizy problemu i poprawnego wyci¹gania wniosków,
g) samodzielnoœæ i kreatywnoœæ,
h) znajomoœæ procedur w zakresie pozyskiwania œrodków unijnych.
3. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku:

a) kierowanie miejsko-gminnym oœrodkiem pomocy spo³ecznej i reprezentowanie go na zewn¹trz
w zakresie wykonywania zadañ statutowych jednostki,
b) realizacja zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej i innych wynikaj¹cych z przepisów prawa
i statutu jednostki,
c) organizowanie pracy miejsko-gminnego oœrodka pomocy spo³ecznej,
d) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej
i innych przekazanych do kompetencji,
e) dokonywanie analiz i ocen zjawisk powoduj¹cych zapotrzebowanie za œwiadczenia z pomocy
spo³ecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych œwiadczeñ,
f) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwi¹zywania spraw ¿yciowych osobom
potrzebuj¹cym,
g) pomoc w uzyskiwaniu dia osób bêd¹cych w trudnej sytuacji ¿yciowej poradnictwa dotycz¹cego
mo¿liwoœci pomocy ze strony innych instytucji,
h) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
i) pobudzanie aktywnoœci spotecznej i inspirowanie dzia³añ samopomocowych w zaspokajaniu
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób, rodzin l œrodowisk spo³ecznych,
j) wspó³praca i wspó³dzia³anie z innymi specjalistami oraz instytucjami w celu przeciwdzia³ania
i ograniczania patoiogii i skutków negatywnych zjawisk spo³ecznych,
k) inicjowanie nowych form pomocy,
l) inicjowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych, w tym
unijnych, na programy przeciwdzia³ania patologiom oraz ³agodzenia skutków ubóstwa,
m) sk³adanie gminy corocznych sprawozdañ z dzia³alnoœci oœrodka pomocy spofecznej oraz
przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy spo³ecznej,
n) planowanie œrodków finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawid³owej realizacji zadañ
jednostki oraz reaiizacja planu finansowego,
o) sporz¹dzanie sprawozdañ resortowych, statystycznych i innych.

4. Informacja o warunkach pracy:

a) Rodzaj pracy: praca biurowa, stanowisko kierownicze,
b) Miejsce pracy; Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Choszcznie, ul. Grunwaldzka 30,
c) Wymiar czasu pracy: pe³ny etat.
5. WskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w jednostce:
WskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Choszcznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych, w miesi¹cu poprzedzaj¹cym datê upublicznienia og³oszenia o naborze jest ni¿szy
ni¿ 6 %.
6. Wymagane dokumenty i oœwiadczenia
a) ¿yciorys (CV) - w³asnorêcznie podpisany,
b) list motywacyjny - w³asnorêcznie podpisany,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach,
f) kopie œwiadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnieñ zawodowych,
g) oœwiadczenie kandydata o niekaralnoœci*
h) oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz korzystaniu z pe³ni praw publicznych,
i) oœwiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalaj¹cego na zatrudnienie
na danym stanowisku,

j) oœwiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, póz. 926 ze zm.) oraz
ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, póz.
1458 ze zm.).

* Osoba wybrana do zatrudnienia bêdzie zobowi¹zana do przedstawienia orygina³u aktualnego „Zapytania
o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.
7. Miejsce i termin sk³adania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie, b¹dŸ za poœrednictwem poczty
w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „konkurs na kierownicze stanowisko urzêdnicze Kierownik MiejskoGminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Choszcznie" w terminie do dnia 18 lipca 2016r.,
na adres:

Urz¹d Miejski
ul. Wolnoœci 24
73-200 Choszczno
W przypadku ofert przesy³anych poczt¹ nale¿y uwzglêdniæ czas dojœcia przesy³ki pocztowe]
w terminie okreœlonym w og³oszeniu o naborze. Oferty przes³ane poczt¹ elektroniczn¹ nie bêd¹
rozpatrywane. Oferty, które wp³yn¹ po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Z osobami, które spe³ni¹ wymagania formalne mo¿e byæ przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiejêtnoœci, o czym osoby te poinformowane zostan¹ telefonicznie."
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuietynu Informacji Publicznej
www.bip.choszczno.pl Urzêdu Miejskiego w Choszcznie oraz tablicy og³oszeñ przy Urzêdzie Miejskim
w Choszcznie.

