
                       Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
                               poszukuje kandydata na  stanowisko Asystenta Rodziny

Forma zatrudnienia : umowa o pracę  na zastępstwo (praca w systemie zadaniowego czasu pracy)
Przewidywany termin zatrudnienia  : od  stycznia 2020 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym: 

a) wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

praca socjalna bądź 
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z

dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres  programowy szkolenia określony na
podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018r., poz. 998 z późn.zm.) i udokumentowany co najmniej
roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub, 

• wykształcenie  średnie  i  szkolenie  z  zakresu  pracy  z  dziećmi  lub  rodziną,  a  także
udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, zakres programowy
szkolenia  ,  o  którym mowa  powyżej  określa  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla asystenta rodziny ( Dz. U. z 2011r.
Nr 272, poz. 1608).

• nie jest i  nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona,

• wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do
niej wynika z tytułu egzekucyjnego, 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
• niekaralność  za  przestępstwa  popełnione  umyślnie:  w  szczególności  za  przestępstwa

skarbowe.
b) wymagania dodatkowe :
a) znajomość  obsługi komputera i programów biurowych,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) umiejętność pracy w zespole ,
f) odporność na sytuacje stresowe,
g) prawo jazdy kat. „ B” i posiadanie własnego środka transportu,
h) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r  o pomocy społecznej i innych aktów związanych z
pomocą społeczną oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r  o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy z dnia 4 listopada 2018 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, prawa
rodzinnego,  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:



Do  głównego  obowiązku  Asystenta  rodziny  należeć  będzie  wsparcie  i  aktywizacja  rodzin
zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  oraz  kierowanie  procesem  zmiany  postaw  życiowych
członków rodziny.
Asystent  rodziny  odpowiedzialny  będzie  za  systematyczną  indywidualną  pracę  z  rodzinami
wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich
zadań. 
Do zadań asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej  zamieszkania lub w
miejscu wskazanym przez rodzinę, należy w szczególności:

• opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym,

• opracowanie,  we  współpracy  z  członkami  rodziny  i  koordynatorem  rodzinnej  pieczy
zastępczej  z  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  planu  pracy  z  rodziną,
skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

• udzielanie  pomocy  rodzinom  w poprawie  ich  sytuacji  życiowej,  w  tym w  zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów: socjalnych, psychologicznych,
wychowawczych z dziećmi,

• wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin, 
• motywowanie  do  udziału  zajęciach  grupowych  dla  rodziców,  mających  na  celu

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
• udzielanie wsparcia dzieciom, w tym podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych

w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa, 
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
• sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
• współpraca  z  jednostkami  administracji  rządowej  i  samorządowej,  właściwymi

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w
działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

• wykonywanie innych zdań i poleceń przełożonych. 

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, 
b) list motywacyjny, 
c) kwestionariusz osobowy, 
c) kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy,
d) kopie dokumentów poświadczający posiadane wykształcenie,
e) kopie inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i
referencje, 
f)  oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa popełnione umyślnie  i  przestępstwa przeciwko
mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwa skarbowe,
g)  oświadczenie o zgodzie na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie
pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  -  zgodnie   z  Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób



fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.) 
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych, 
i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki  obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego. 

4. Warunki zatrudnienia:
a) zatrudnienie od stycznia 2020 roku na okres około 18 miesięcy;
b) wymiar czasu pracy – 1 etat , przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w systemie zadaniowego czasu
pracy;
c)  miejsce wykonywania pracy - siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy
Wielkiej oraz terem Gminy Wręczyca Wielka;
d) przez zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o
niekaralności. 

Zainteresowanych  prosimy o  kontakt  osobisty  :  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we
Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, pokój nr 36 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do
piątku. Telefon 34 3 19 24 66.

 Dyrektor GOPS
we Wręczycy Wielkiej

(-) Janina Kluba


