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OGt.OSZENIE 
o NABORZE 

NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE 

Ic rowm'kG. ,mmncgo .JsrodkaP I OCI10 ClnIC0 ' omocy S.po cczncJ W S 
Nazwa i adres 

jednostki 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, 09-1 10 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 

Wolne 

stanowisko 
pracy 

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 

Kom6rka 
organizacyj na 

lednostka Organizacyjna Gminy Sochocin - Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 

Data og!oszenia 

naboru 

2 grudnia 2015 

Termin 

skiadania 

dokument6w 

18 grudnia 2015 

Miejsce 

skiadania 
dokument6w 

Oferty naieZy skladac w zamkniytych kopertach: 
-osobiscie w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, w sekretariacie 

iub 
za posrednictwem poczty na adres: Urz'!d Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-1 10 Sochocin 

w terminie do 18 grudnia 20 15r. (decvduie data wolvwu do Urzedu Gminv) 
z dopiskiem: Dotvczv naboru na stanowisko urzedniCze - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocv 
SlLoleczneL w Sochocinie 

110se etat6w 1 etat 

Wymiar czasu 

pracy 

Pelen wymiar czasu pracy 

Wymagania Wymagania niezb'rdne: 
zWH1.zane ze 

stano wi ski em 1) obywatelstwo polskie (0 stanowisko mog,! ubiega6 siy osoby nie posiadaj,!cy obywatelstwa 

polskiego zgodnie z art. 1 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorz'!dowych), 

2) perna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z perni praw publicznych, 

3) niekaralnosc za umyslne przestypstwo sci,!gane z oskarzenia publicznego lub umyslne 
przestypstwo skarbowe, 

http:www.sochocin.pl
mailto:gmina@sochocin.p1


Zakres zadan na 
stanowisku 

4) odpowiednie kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze II stopnia oraz specjalizacja z zakresu 
organizacji pomocy spolecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ° pomocy 

spolecznej (Dz.U.2015. poz. 163 ze ZITI.), 

5) staz pracy: minimum 3 lata w pomocy spolecznej, 

6) znajomosc przepis6w prawnych z zakresu wykonywanych obowiqzk6w ( ustawa °pomocy 

spolecznej, ustawa °swiadczeniach rodzinnych, ustawa °postypowaniu wobec druznik6w 
alimentacyjnych, ustawa 0 zaliczce alimentacyjnej, ustawa 0 samorzqdzie gminnym, ustawa prawo 

zam6wieil publicmych, ustawa 0 finansach publicznych, ustawa Kodeks postypowania 
administracyjnego i innych niezbydnych do wykonywania obowiqzk6w sluZbowych) oraz 

umiejytnosc ich wlaSciwego stosowania, 

7) umiejytnosc obsrugi komputera oraz pakietu biurowego ( Microsoft Office), 

8) umiejytnosc obsrugi sprzytu biurowego, 

9) stan zdrowia pcizwalajqcy na zatrudnienie na wyzej wymienionym stanowisku. 

Wymagania dodatkowe 

1) umiejytnosc kierowania zespolem pracownik6w, 

2) odpowiedzialnosc, samodzielnosc i kreatywnosc, dyspozycyjnosc, zdolnosc pracy w zespole 
i skutecznego komunikowania siy, zdolnosc analitycznego myslenia, odpornosc na stres, 

3) umiejytnosc poprawnego formulowania decyzji administracyjnych. 

1) zapewnienie wlasciwej organizacji pracy w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej 
(planowanie, organizowanie, monitorowanie, kontrola), 

2) wykonywanie czynnosci pracodawcy wynikajqcych ze stosunku pracy w stosunku do 
pracownik6w Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, 

3) nadz6r nad prawidlowym opracowywaniem planu finansowego Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej oraz prawidlowym prowadzeniem spraw finansowych i kadrowych. Przestrzeganie 
dyscypliny budzetowej przy scislej wsp6lpracy ze Skarbnikiem Gminy i Gl6wnym Ksiygowym 
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, 

4) odpowiedzialnosc za mienie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, 

5) nadz6r nad realizacjq zadan z zakresu pomocy spolecznej , swiadczeil rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego i innych wynikajqcych z przepis6w prawa i statutu jednostki, 

6) nadz6r nad wydawaniem decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 
pomocy spolecznej, swiadczeil rodzinnych, ustalania prawa do swiadczeil z funduszu 
alimentacyjnego oraz i innych przekazanych na podstawie upowamieil, 

7) systematyczne dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujqcych zapotrzebowanie na 
swiadczenia z pomocy spolecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych swiadczeil, 

8) udzielanie informacji, wskaz6wek i pomocy w zakresie rozwiqzywania spraw Zyciowych 
osobom potrzebujqcym, 



Informacja 

o warunkach 

pracy na 
stanowisku 

Dodatkowe 

informacje 

Wymagane 

dokumenty 

9) pomoc w uzyskiwaniu dla os6b bt(dqcych w trudnej sytuacji Zyciowej poradnictwa dotyczqcego 
moz!iwosci pomocy ze strony innych instytucji, 

10) wsp6ldzialanie z instytucjami, organizacjami spolecznymi, zwiqzkami wyznaniowymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakladami pracy w celu realizacji zadail pomocy spolecznej, 

11) nadz6r nad przygotowywaniem i skladaniem niezbt(dnych informacji i sprawozdail 
dotyczqcych funkcjonowania Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, 

12) inspirowanie dzialan instytucji, organizacji spolecznych, os6b prawnych i fizycznych 
w sprawach dotyczqcych rozwoju form i zakresu pomocy spolecznej, aktywizacji zawodowej 
klient6w pomocy spolecznej, 

13) inicjowanie przedsit(wzit(c majqcych na celu pozyskiwanie srodk6w pozabudzetowych, w tym 
unijnych, na programy przeciwdzialania patologiom oraz lagodzenia skutk6w ub6stwa, 

14) wykonywanie innych zadan zleconych przez W6jta Gminy Sochocin oraz wynikajqcych 

z potrzeb Gminy. 

1) rodzaj pracy: praca umyslowa w siedzibie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, 

2) czas pracy: limitowany, stale godziny pracy, 

3) wynagrodzenie: stale, 

4) stopien samodzielnosci: kierownicze urzt(dnicze: Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej, 

5) miejsce pracy: 70% czasu w biurze, 30% czasu poza biurem, 

6) rozpoczt(cie wykonywania pracy od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej 
w Sochocinie miesiqcu listopadzie 2015 roku w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacj i zawodowej 

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepemosprawnych, wynosil mniej niz 6%. 
Osoby niepemosprawne, wraz dokumentami aplikacyjnymi skladajq kopiy dokumentu 

potwierdzajqcego niepelnosprawnosc. 

1) list motywacyjny, 

2) Zyciorys - curriculum vitae (CV), z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

3) kopie swiadectw pracy, 

4) kopie dyplom6w potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie, 

5) kopie innych dokument6w potwierdzajqcych doswiadczenie zawodowe, posiadane 

kwalifikacje, 

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej sit( 0 zatrudnienie, 
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Uwagi 

7) pisemne oswiadczenie 0 pemej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu w pemi z praw 
publicznych i 0 niekaralnosci za umyslne przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub 

umyslne przestypstwo skarbowe, 

8) pisemne oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie, 

9) pisemne oswiadczenie 0 stanie zdrowia, 

10) kandydat, kt6ry zamierza skorzystae z uprawnienia, 0 kt6rym mowa wart. 13a ust.2 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych jest zobowiqzany do zlozenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajqcego niepemosprawnose. 

Wszystkie oswiadczenia, list motywacyjny, CY oraz kwestionariusz osobowy po winny bye 
wlasnorycznie podpisane, kopie dokument6w powinny bye uwierzytelnione wlasnorycznym 

podpisem z klauzulq "za zgodnosc z oryginalem" oraz z datq. 

Nie podpisanie dokument6w powoduje nieuzyskanie pozytywnej oceny fonnalnej. 

Dokumenty muszq bye sporzqdzone w jyzyku polskim, a dokumenty wydane w jyzyku 
obcym powinny bye przetlumaczone przez tlumacza przysiyglego. 

1) oferty zlozone po tenninie okreslonym w ogloszeniu nie bydq rozpatrywane , 

2) kandydaci spemiajqcy wymagania fonnalne do drugiego etapu naboru bydq zapraszane 
telefonicznie. Prosimy 0 podanie numerow telefon6w kontaktowych, 

3) kandydaci, kt6rych dokumenty nie spemiajq wymagail fonnalnych, nie bydq powiadamiani 
o dalszym toku naboru, 

4) lista kandydat6w spemiajqcych wymagania fonnalne oraz infonnacja 0 wynikach naboru bydzie 

umieszczona na stronie intemetowej biuletynu informacji publicznej Urzydu Gminy Sochocin 
oraz na tablicy infonnacyjnej w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin, 

5) dokumenty kandydata, kt6ry zostanie wyloniony w wyniku naboru zostanq dolqczone do akt 

osobowych w momencie zatrudnienia, 

6) dokumenty ofert odrzuconych bydq przechowywane zgodnie z instrukcjq kancelaryjnq, 

7) 	 w przypadku uniewaznienia naboru, zlozone dokumenty kandydat6w bydq wydawane ich 
nadawcom. 

Andrzej R 


