
Ogłoszenie 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  ogłasza

nabór na wolne stanowisko:
Podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych 

w 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. kadrowych  i organizacyjnych
3. Wymiar czasu pracy -  pełen etat

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, CV;
2) kserokopie dyplomów, świadectw  poświadczających  wykształcenie i kwalifikacje;
3) kserokopie  zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
4) kserokopie  świadectw  pracy  potwierdzające  doświadczenie  zawodowe;
5) oświadczenie, że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu za przestępstwa

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

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

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

5. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe (zarządzanie, administracja)
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) co najmniej 2 letni staż pracy  w jednostkach pomocy społecznej,
6) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, kodeksu pracy, ustawy o samorządzie gminnym, 
ustawy o pracownikach samorządowych,  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych 
osobowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie spraw kadrowo-
płacowych; 
7) znajomość przepisów dotyczących zakresu działania ośrodka  pomocy społecznej,
8) znajomość przepisów  kancelaryjnych i archiwalnych, instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego 
rzeczowego wykazu akt,
9) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych ( programu PŁATNIK, 
Open Office).

6. Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, 
2) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,
3) odpowiedzialność i dokładność, 
4) zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,



5) ukończone kursy, szkolenia z zakresu prawa pracy,
6) ukończone  kursy  kancelaryjno-archiwalne minimum I – go stopnia.

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej dla pracowników 
jednostki, 
2) sporządzanie umów- zlecenia, umów o dzieło,  
3) prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień,
4)  przyjmowanie  korespondencji  przychodzącej  drogą  pocztową,  elektroniczną  i  faxem  do
Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej,  przekazywanie  przyjętej  korespondencji  do  dekretacji,
dostarczaniem korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym,
5) wysyłanie korespondencji urzędowej,
6) realizowanie kontroli zarządczej w zakresie prowadzonych spraw,
7) sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań,
8) prowadzenie spraw związanych z zakupami oraz zaopatrzeniem w druki Ośrodka. 
9) współdziałanie ze wszystkimi Działami i Sekcjami  Ośrodka Pomocy Społecznej jak również z
innymi organami w zakresie prawidłowej realizacji zadań,
10) prowadzenie ewidencji wnoszonych odwołań do organu II instancji,
11) wykonywanie obowiązków związanych z archiwizacją akt oraz nadzór nad zakładową składnicą
akt,
12) obsługa  urządzeń biurowych. 

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w budynku niedostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniu 
znajdującym się na pierwszym piętrze Praca na stanowisku o charakterze administracyjno-
biurowym, w pozycji siedzącej wymuszonej, wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku.

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 –pod inspektor ds. kadr i płac" w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej (pok. nr 17) lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa dnia 15 lipca 2016 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.

11. Inne informacje:
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie 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.

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

