KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOŁUCHOWIE
63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1
ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na okres 6 miesięcy; po pozytywnej ocenie pracy w okresie
zatrudnienia istnieje możliwość przedłużenia umowy.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1.07.2014 r.
Osoby powinny spełniać następujące wymagania:
1. posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; ukończone studia wyższe
na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu
pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,
polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
2. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
3. znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej oraz Windows XP,
pakiet Microsoft Office, Internet Explorer,
4. kreatywność,
5. komunikatywność,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. opracowywanie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, znajomość
realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
8. prawo jazdy kat. B
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. praca socjalna,
2. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom
tego potrzebujących,
4. współpraca
i
współdziałanie
z
innymi
specjalistami
w
celu
przeciwdziałania
i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,
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5. realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
6. zachowanie tajemnicy służbowej
Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni
z praw publicznych,
4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
5. telefon kontaktowy w procesie rekrutacyjnym.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, pocztą elektroniczną na adres: gops@goluchow.pl w przypadku
posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gołuchowie, z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku pracownika
socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołuchowie”, w terminie do dnia 18 czerwca 2014
r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do jednostki).
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie w dwóch etapach: 1. Analiza dokumentów, 2. Rozmowy
kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.
Informuje się iż w miesiącu kwietniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
wynosił co najmniej 6%.
Kierownik GOPS
/-/ Marcin Ferenc
Data ogłoszenia: 30.05.2014 r.
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