
  

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie ogłasza nabór na stanowisko  

do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

 

 I. Wymagania związane ze stanowiskiem: 

1. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie wyższe (preferowane pomoc społeczna, resocjalizacja, administracja, 

ekonomia). 

2. Obywatelstwo polskie. 

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

4. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku. 

6. Nieposzlakowana opinia. 

7. Minimum trzymiesięczne doświadczenie w pracy w administracji. 

8. Doświadczenie w zakresie pracy z klientem. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1. Znajomość zagadnień wynikających z następujących przepisów: 

 kodeks postępowania administracyjnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa  

o samorządzie gminnym, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy państwa  

w wychowaniu dzieci oraz znajomość aktów wykonawczych do w/w ustaw.  

2. Biegła znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych. 

3. Cechy osobowe i predyspozycje: rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, 

odpowiedzialność za wykonywaną pracę, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra 

organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista. 

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Udzielanie interesantom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw.  

2. Przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń 

określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

3. Zakładanie i prowadzenie dokumentacji osób ubiegających się o świadczenie z w/w ustawy. 



4. Ustalanie uprawnień do w/w świadczenia.  

5. Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dot. w/w świadczenia. 

6. Sporządzanie list wypłat.  

7. Sporządzanie analiz, zapotrzebowań oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych. 

8. Obsługa programu komputerowego do w/w świadczeń. 

9. Ściąganie dokumentów z Emp@tia i ePUAP. 

10. Prowadzenie działań windykacyjnych w zakresie nienależnie pobranych  świadczeń. 

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat, liczba etatów – 1. 

2. Praca administracyjno – biurowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodrębie. 

3. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

4. Bezpośredni kontakt z klientami. 

 

IV. Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego. 

2. Życiorys – CV. 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż 

pracy. 

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

5. Oświadczenie kandydata: 

 że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru.  

 List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie 

podpisane. 

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów. 

1. Termin: do dnia 23 marca 2016 r. do godz. 12
00

 (liczy się dzień wpływu do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej). Dokumenty, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym 

terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.  

2. Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb,  

pok. nr 2. 



3. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem 

miejsca zamieszkania, z dopiskiem „nabór na stanowisko do realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Kodrębie” w godzinach od 8
00

 -15
00

. 

 

VI. Dodatkowe informacje: 

1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadomione. 

2. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. 

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym 

naborze w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  

        

 

                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka  

           Pomocy Społecznej w Kodrębie 

                                                                                              Renata Kowalska 

  

 


