
NABÓR NA STANOWISKO 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach ogłasza nabór na stanowisko 

referenta ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i 
stypendiów szkolnych. 

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat. 

2. Wymagania związane z w/w stanowiskiem: 
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
c) nie karanie za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 
d) wykształcenie wyższe, 

e) mile widziana co najmniej 3 miesięczna praktyka w Ośrodku Pomocy Społecznej, 

Wymagania dodatkowe: posiadanie wykształcenia do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. Z 2013 roku poz. 182 ze zm.) 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. realizacji świadczeń GOPS: 
a) realizacja i prowadzenie postępowań w przedmiocie świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego, zasiłków i stypendiów szkolnych, 
b) opracowywanie, przygotowywanie bilansów, zestawień, list wypłat, decyzji, sprawozdań w 
przedmiocie prowadzonych postępowań, 

4. Wymagane dokumenty: 
a/ życiorys, 
b/ list motywacyjny, 
c/ kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
d/ kserokopie świadectw pracy, 
e/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
f/ oryginał kwestionariusza osobowego, 
g/ oświadczenie o niekaralności, 
h/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym 
stanowisku, 
i/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 
j/ oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 
k/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:  



a/ termin: do 19 grudnia 2014 r., 
b/ sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na 
stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i 
stypendiów szkolnych” osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Marcinowicach lub listem poleconym, 
 

6. Dodatkowe informacje: 
b/ aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane; 
c/ informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ośrodka  
d/ dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania 
sprawdzającego zostaną odesłane pocztą; 
e/ wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV/ z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej/ powinny być opatrzone 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 2002 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm/”. 

 


