DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w MOPS Ostróda
Miejsce pracy: Ostróda
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Pomocy Środowiskowej
Ogłoszono dnia: 14 lutego 2018 r.
Zlecający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych;
3) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na
określonym stanowisku, tj. spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych
w art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
4) stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
5) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
- ustawy o pomocy społecznej;
- Kodeksu postępowania administracyjnego;
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) umiejętność obsługi komputera;
3) profesjonalizm w pracy z klientem pomocy społecznej;
4) dyspozycyjność;
5) kreatywność;
6) odporność na stres.
Preferowane będą osoby posiadające staż pracy w jednostkach pomocy społecznej
(w tym praktyka, staż).
II. Zakres (ogólny) wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie pracy socjalnej;
2) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
3) opracowanie i realizowanie kontraktów socjalnych i projektów socjalnych.
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
1) przebywanie zarówno w instytucji, jak i poza urzędem;
2) bardzo częste kontakty z klientami zewnętrznymi;
3) zmienne tempo pracy;
4) konieczność podejmowania właściwych i wiążących decyzji.
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
14,3%
V. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez kandydata ;
4) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez kandydata;
5) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku
pracownika socjalnego;
7) ewentualnie referencje i opinie.
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin:
23 lutego 2018 r., godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym
terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych
dokumentów, nie będą rozpatrywane.
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda lub
składać osobiście w sekretariacie MOPS w Ostródzie, pokój 105, w zamkniętej
kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika
socjalnego”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do MOPS Ostróda.
VII. Informacje dodatkowe:
1) Postępowanie w sprawie naboru prowadzić będzie Komisja Konkursowa
powołana przez Dyrektora MOPS w Ostródzie. W przypadku konieczności
przeprowadzania
rozmowy
kwalifikacyjnej,
uczestnicy
postępowania
dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne
zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
2) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
MOPS Ostróda www.mops.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
MOPS w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 2.
3) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz kwestionariusz
osobowy powinny być podpisane z 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 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.)”.

