
Nr D.1101.1.2014                                                  Wręczyca Wielka, 22.05.2014r.

OGŁOSZENIE      

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. 
Sienkiewicza 1 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych GOPS 

we Wręczycy Wielkiej 

II. Wymagania konieczne:
Osoba  ubiegająca  się  o  zatrudnienie  musi  spełniać  następujące  wymagania  niezbędne  do 
zatrudnienia na danym stanowisku: 

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 
5)  nieposzlakowana opinia, 
6) wykształcenie wyższe (preferowane: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne),
7) bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu:  ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

ustawy  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów,  ustawy  o  pomocy  osobom 
uprawnionym do alimentów, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy 
o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

8) staż pracy co najmniej roczny  na stanowisku związanym z obsługą świadczeń rodzinnych i 
funduszu alimentacyjnego,

9) bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych (wskazana dobra znajomość 
programów do obsługi świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego  TOP-TEAM ),

III.Wymagania dodatkowe:
1) preferowane  ukończone  szkolenia  z  zakresu  świadczeń  rodzinnych  i  funduszu 

alimentacyjnego;
2) umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych,
3) umiejętność organizacji pracy własnej,
4) systematyczność,  dokładność,  dyspozycyjność,  umiejętność  pracy  w  zespole,  pracy  z 

klientami,
5) radzenie sobie w sytuacjach stresowych i w pracy pod presją ograniczeń czasowych.

IV. Informacja wynikająca z art.  13 ust.  2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w 
miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  (tj.  w  miesiącu  kwietniu  2014  r.) 
wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  we 
Wręczycy  Wielkiej  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %. 

V.  Warunki pracy:
1) miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na I piętrze w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 we 

Wręczycy Wielkiej. Brak windy.
2) praca administracyjno-biurowa związana z obsługą komputera i  innych urządzeń biurowych, 



obsługa  klienta,  prowadzenie  postępowań  administracyjnych,  przygotowywanie  decyzji 
administracyjnych, generowanie list wypłat świadczeń, sprawozdań.

3) wymiar czasu pracy: cały etat,
4) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 

r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 10 wrzenia 2013 roku  
poz  1050)  oraz  Regulaminem wynagradzania  pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Wręczycy Wielkiej,

5) data rozpoczęcia pracy: 01 lipca 2014r.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym 
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 
11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 
1458 ze zm.).

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku  obejmuje  zagadnienia:  z  zakresu  postępowania 
administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów,  postępowania egzekucyjnego w administracji, w szczególności: 

1) bieżąca  obsługa  klientów  (wydawanie  druków  wniosków,  przyjmowanie  wniosków, 
udzielanie informacji, wydawanie zaświadczeń itp.),

2) wprowadzanie  danych  z  dokumentacji  sporządzonej  w  toku  postępowania 
administracyjnego do systemu komputerowego,

3) przygotowywanie  projektów  decyzji  administracyjnych  oraz  postanowień  w  sprawach 
dotyczących  świadczeń  rodzinnych  w  oparciu  o  posiadaną  dokumentację  i 
ewidencjonowanie ich w stosownych rejestrach,

4) prowadzenie korespondencji z klientami, instytucjami w zakresie świadczeń rodzinnych, w 
tym zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych w krajach unii europejskiej i europejskiego 
obszaru gospodarczego,

5) prowadzenie teczek akt osobowych klientów świadczeń rodzinnych,
6) sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeń rodzinnych, przekazów, przelewów,
7) bieżące  i  prawidłowe  sporządzanie  sprawozdawczości  realizowanych  świadczeń 

rodzinnych, również w wersji elektronicznej, 
8) podejmowanie czynności związanych z egzekucją należności w administracji.

VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1) list motywacyjny, CV,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej 

(kserokopie),
5) kopię  dokumentu  potwierdzającego  niepełnosprawność  w  przypadku  kandydata,  który 

zamierza  skorzystać  z  uprawnień,  o  których  mowa  w  art.  13a  ust.  2  ustawy  z  dnia 
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

6) oświadczenie kandydata,  że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 
praw publicznych,

8) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy na określonym 



stanowisku,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko 
pracy,

10) ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty  należy  składać  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy  Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1,  pok. 17 w godz. 8.00-16.00 we wtorki, 7.15-15.15 w pozostałe dni robocze, lub 
przesłać listownie,  w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata i numerem 
telefonu, z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.” w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 02 czerwca 2014 r. Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane 
(przyjmuje się datę wpływu do Ośrodka).

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz ustawą z dn. 22.11.2008r.  o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zmianami)” oraz własnoręcznym podpisem. 

Nabór na stanowisko odbędzie się w dwóch etapach. I etap polegał będzie na analizie formalnej 
złożonych dokumentów, II etap będzie stanowić test kompetencyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci  spełniający  wymogi  formalne  otrzymają  telefoniczną  informację  dotyczącą  dalszej 
procedury rekrutacyjnej. 
Podczas  rozmowy  kwalifikacyjnej  kandydat  na  stanowisko  podinspektora  ds.  świadczeń 
rodzinnych powinien przedstawić koncepcję pracy na w/w  stanowisku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

we Wręczycy Wielkiej

Janina Kluba


