
Ogłoszenie 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  ogłasza nabór na

wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej 
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
42-130 Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1 
2. Stanowisko: Podinspektor ds. świadczeń
3. Wymiar czasu pracy -  pełen etat

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2)  CV;
3) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie) 
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie) 
5) kserokopie świadectw pracy (dotyczy osób, które były w stosunku pracy), 
6) oświadczenie, że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu za przestępstwa

ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
7)  oświadczenie  kandydata  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz

korzystania  z  pełni  praw  publicznych;
8)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
10) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
11) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

5. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe – administracja,
3) co najmniej 2 – letni staż pracy w administracji publicznej,
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) nieposzlakowana opinia,
7) dobra znajomość przepisów prawnych: ustawy kodeks postępowania administracyjnego,  ustawy
o  finansach  publicznych,  ustawy o  systemie  oświaty  (rozdział  dotyczący pomocy materialnej),
ustawy  o  pomocy  społecznej,  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych,  ustawy  o  postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,  ustawy o Karcie  Dużej  Rodziny  oraz aktów wykonawczych do
wymienionych ustaw,
8) znajomość uchwały Nr XVI/191/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2012 roku 
w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałych w gminie Wręczyca Wielka,
9) dobra znajomość obsługi komputera.

6. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność interpretacji i zastosowania aktów prawnych w praktyce oraz analizy dokumentów,
2) umiejętność prowadzenia postępowania administracyjnego,



3) umiejętność sporządzania pism urzędowych,
4) umiejętność planowania i angażowania środków finansowych,
5)  umiejętność obsługi   programów komputerowych,  w szczególności  preferowana umiejętność
obsługi oprogramowania do pomocy społecznej,
6)  predyspozycje  osobowościowe:  sumienność,  dyskrecja,  dociekliwość,  samodzielność,
odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją
czasu, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
7) preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych 
pomocy społecznej.

7. Zakres podstawowych czynności:
1)  prowadzenie postępowań administracyjnych  w zakresie  przyznawania  pomocy materialnej  o
charakterze  socjalnym  na  podstawie  ustawy  o  systemie  oświaty,  w  tym  w  szczególności
przyjmowanie  wniosków,  dokonywanie  ich  wstępnej  analizy  i  oceny,  ustalanie  uprawnień  do
świadczeń, sporządzanie  decyzji administracyjnych;
2)  weryfikowanie  pod  względem  merytorycznym  i  formalno  -  rachunkowym  dokumentów
finansowych przedkładanych w celu rozliczenia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz
przygotowywanie zestawień faktur, list wypłat, przelewów bankowych, przekazów pocztowych dot.
pomocy materialnej dla uczniów;
3) prowadzenie rejestrów;
4) obsługa systemu informatycznego dot.  pomocy materialnej  dla  uczniów, pomocy społecznej,
Karty Dużej Rodziny;
5) prowadzenie dokumentacji  związanej  z  dożywianiem dzieci  i   uczniów w formie posiłku w
ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania";
6) prowadzenie postępowań administracyjnych  z zakresu świadczeń pomocy społecznej, w tym
przygotowywanie  decyzji administracyjnych;
7)  prowadzenie  postępowań  w  zakresie  nienależnie  pobranych  świadczeń  oraz  monitorowanie
realizacji tych decyzji,
8) planowanie, angażowanie i rozliczanie środków w zakresie prowadzonych zadań;
9) przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie prowadzonych świadczeń;
10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ośrodka, w szczególności z sekcjami pomocy
środowiskowej i działem finansowo-księgowym w zakresie prowadzonych spraw;
11) analiza i opracowanie danych do sprawozdań i bilansu potrzeb w zakresie prowadzonych zadań;
12) udział w opracowaniu projektu planu finansowego oraz oceny zasobów pomocy społecznej,
13) prowadzenie postępowań  w przedmiocie ustalania prawa do Karty Dużej Rodziny;
14) opracowywanie informacji  na stronę internetową z zakresu prowadzonych zadań.

8.  Informacja  o  warunkach  pracy  na  danym  stanowisku:
Praca  w  budynku  niedostosowanym  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  w  pomieszczeniu
znajdującym się na pierwszym piętrze. Istnieje potrzeba przemieszczania się między budynkami i
po  schodach.  Praca  na  stanowisku  o  charakterze  biurowym,  w  pozycji  siedzącej  wymuszonej,
zmienne  tempo  pracy,  sytuacje  stresowe,  konieczność  szybkiego  reagowania  i  podejmowania
decyzji. 
Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo
w pięciodniowym tygodniu pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

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 wolne stanowisko – podinspektor ds. świadczeń" w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej (pok. nr 33) lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa dnia 13 lutego  2017 r. 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 wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  w dniu
14 lutego 2017r.  o godz. 10.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 3192466
11. Inne informacje:
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie 
przeprowadzenia  testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
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 ul. 
Sienkiewicza 1.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  zaopatrzone  klauzulą  „Wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U.
z 2016r. Poz. 902 z późn.zm.) 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=308&x=70&y=2
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/

