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KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

 Starszy referent w Dziale Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim

 1 etat – pełny wymiar czasu pracy

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe: kierunek administracja,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   
     Wymagania dodatkowe
1) co najmniej 3 miesięczny staż pracy w administracji samorządowej,
2) znajomość przepisów prawnych: ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania
    administracyjnego( Dz.U. z 2016r., poz. 23); ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa 
    w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r.,poz. 195), ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
    o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2015r., poz.114),
3) umiejętność interpretacji przepisów prawnych
4) biegła obsługa komputera oraz wiedza na temat rozwiązań informatycznych wykorzystywanych
    w administracji publicznej,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) komunikatywność, systematyczność, dokładność, terminowość, uczciwość, odporność na stres

 
     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) obsługa klienta w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń
    wychowawczych, rodzicielskich, rodzinnych, opiekuńczych
2) prowadzenie postępowań i sporządzanie decyzji administracyjnych, w tym weryfikacja
    złożonych wniosków, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami
3) wprowadzanie wniosków do odpowiedniego oprogramowania komputerowego: Świadczenia
     rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze,
4) pozyskiwanie danych i informacji osób ubiegających się o świadczenia w systemie
    teleinformatycznym,
5) sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,
6) sporządzanie sprawozdawczości,
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS       

    Wymagane dokumenty
1) życiorys (CV)
2) list motywacyjny
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i przebieg zatrudnienia (kserokopie poświadczone
     przez kandydata)
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( podpisany przez kandydata)
5) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni



    praw publicznych
7) kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata 
8) kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa                      
w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów są obowiązani do 
złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Informacja o warunkach pracy:
1) praca biurowa z obsługą programów komputerowych  w siedzibie GOPS(parter)
2) przy komputerze powyżej 4 godzin
3) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
    niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ( pokój Kierownika), pocztą elektroniczną na adres :
gops@miedzyrzecgmina.pl lub pocztą na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 
Warszawska 20; 21-560 Międzyrzec Podlaski w terminie do dnia 10 marca 2016r. do godz. 15.30
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta w Dziale Świadczeń Społecznych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim”

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu 
do dalszego postępowania kwalifikacyjnego w dniu 11 marca 2016r. do godz. 10.00.
Termin postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się dnia 11 marca 2016r. od godz. 13.00.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski  www.ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu     oraz na 
tablicy ogłoszeń GOPS przy ul. Warszawska 20

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, 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 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2015r.,poz. 2135 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r., poz.1202  z późn. zm.)

Dorota Świrydziuk
Kierownik  GOPS
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