
Wręczyca Wielka, dn. 20.10.2016r.

Ogłoszenie
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ogłasza

nabór na wolne stanowiska pracy
w wymiarze : 2 etaty

Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
Ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka

2. Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, CV;
b) kserokopie dyplomów, świadectw poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach;
d) kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe;
e)  oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem sądu  za  przestępstwa
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z
pełni praw publicznych;
g) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
i) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z
uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
j) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do obejmowanego stanowiska.

5. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) wykształcenie wyższe;
c)  niekaralność  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwa  ścigane  z  oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e) znajomość przepisów prawnych z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy
osobom  uprawnionym  do  alimentów,  ustawy  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji,
ustawy o ochronie danych osobowych;
f) umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz obsługi komputera w zakresie programów (Open
Office, programu do obsługi świadczeń rodzinnych w zakresie świadczenia wychowawczego);
g) doświadczenie zawodowe w ośrodku pomocy społecznej.

6. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną  pracą;
b) umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych;



c) umiejętność organizacji pracy własnej;
d) samodzielność, systematyczność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, pracy z klientami;
e) radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;
f) mile widziana umiejętność obsługi modułu Emp@tia do świadczenia wychowawczego.

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)  wydawanie,  przyjmowanie   i  weryfikacja  wniosków  o  ustalenie  prawa  do  świadczenia
wychowawczego, jak również świadczeń rodzinnych;
b) kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o
przyznanie świadczenia wychowawczego;
c) prowadzenie rejestru wniosków składanych o przyznanie świadczenia wychowawczego;
d)  prowadzenie  postępowania  administracyjnego  w  zakresie  zmiany  lub  uchylenia  decyzji
ostatecznych, zawieszania, umarzania oraz wznawiania postępowania;
e)  współpraca  z  wnioskodawcami,  instytucjami  i  organizacjami  w  zakresie  pozyskiwania  i
sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznania prawa do świadczenia wychowawczego;
f) obsługa programu „Świadczenia rodzinne” i modułu „Emp@tia”;
g)  przygotowywanie  projektów decyzji  administracyjnych,  postanowień,  zaświadczeń  z  zakresu
świadczenia wychowawczego, prowadzenie ewidencji wydanych decyzji;
h) przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń;
i) sporządzanie sprawozdań, analiz, zapotrzebowania na  środki finansowe z zakresu świadczenia
wychowawczego;
j)  współpraca  z  innymi  komórkami  organizacyjnymi  GOPS,  szczególnie  z  pracownikami
socjalnymi  ośrodka  pomocy  społecznej  w  zakresie  monitorowania  przekazywanych  rodzinom
środków finansowych ze świadczenia wychowawczego;
k)przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;
l) obsługa urządzeń biurowych;
ł)  wykonywanie  innych  zadań  zleconych  przez  Kierownika  Działu  Świadczeń  Rodzinnych  lub
Dyrektora GOPS.

8. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca  w  budynku  niedostosowanym  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  w  pomieszczeniu
znajdującym  się  na  pierwszym  piętrze.  Praca  na  stanowisku  o  charakterze  administracyjno  –
biurowym, w pozycji siedzącej wymuszonej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
bezpośredni kontakt z klientem w siedzibie GOPS.

9. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:”
Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego” w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej (pok. 33) lub przesłać pocztą na
adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka.

mailto:Emp@tia


Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa  w dniu 02.11.2016r. o godz. 15.00 , przy
przesyłkach pocztowych decyduje  data  wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  we
Wręczycy Wielkiej.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy
Wielkiej po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Dodatkowe informacje:

1. Rekrutacja na w/w stanowisko będzie przebiegać w dwóch etapach.
2.  Etap  I  obejmuje  weryfikację  przez  komisję  konkursową  dokumentów  aplikacyjnych  pod
względem wymagań formalnych i dopuszczenia do II etapu.
3. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej  Gminy  Wręczyca  Wielka  http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net w  zakładce
Nabór pracowników GOPS  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej,
przy ul. Sienkiewicza 1.
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do I etapu naboru oraz nie
zostaną wybrani w II etapie konkursu będą do odbioru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
we Wręczycy Wielkiej (pok. 33) w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia naboru. Dokumenty
nieodebrane w wyżej określonym terminie zostaną odesłane.
6. Informacje związane z naborem są udzielane w dniach i godzinach pracy Ośrodka pod numerem
telefonu: 34 319 24 66- P. Ewelina Myślak- Gosławska.

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/

