
OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
ul. Sienkiewicza 5, 46-034 Pokój

p. o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referenta ds. Świadczenia  Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego/ 1 etat/ 

      1. Wymaganie niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe

            - staż pracy w administracji samorządowej ( minimum rok), 
            - posiadanie obywatelstwa polskiego
            - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  
              publicznych
            - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym     

  wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
              umyślne   przestępstwo skarbowe,    
            - nieposzlakowana opinia,
            - znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
            - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 
            - ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

      2. Wymagania dodatkowe:
- dobra znajomość obsługi komputera ( znajomość pakietu Open Office, znajomość obsługi  
  epuap, Empatia, znajomość programów do obsługi świadczeń),
- uprzejmość, życzliwość,
- umiejętność pracy samodzielnej jak i pracy zespołowej 
- komunikatywność
- umiejętność pracy pod presja czasu
- odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy
- prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań:
- przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie  o    
  przyznawanie świadczeń
- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zakresu świadczeń    
  wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do 
  świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
- współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i    
  sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń,
- przygotowanie decyzji ustalających prawo do świadczeń wychowawczych,
- sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań,
- prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń,
- tworzenie, bieżących aktualizacji wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń,
- praca w zespołach zadaniowych



4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- praca w GOPS Pokój
- praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna,
- praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
- obsługa komputera oraz obsługa urządzeń biurowych,
- bezpieczne warunki pracy

      5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o   
   rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 
   miesiącu   wrześniu wyniósł 0%.

6.  Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- życiorys CV
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy,
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który  
  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21  
  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  
  przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby 
  związane z ogłoszonym naborem,

      7. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź testu, w toku których dokonywana jest 
ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:

 - umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, 
   urządzeń oraz umiejętności korzystania z internetu,
 - znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 - umiejętność pracy w zespole, 
 - umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, 
 - komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,inicjatywa 
   i umiejętność   samodzielnego rozwiązywania problemów, 
 - odpowiedzialność,  systematyczność, zaangażowanie,
 - wysoka kultura osobista,

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pokoju ul. Sienkiewicza 5,46-034 Pokój z dopiskiem: „Dotyczy naboru na
stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego”, w 
terminie do 31 października  2017 r. do godz.15 ( decyduje data wpływu do Ośrodka).

9. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie 
wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie 
wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

     10.  Dokumenty aplikacyjne złożone na powyższy nabór można odebrać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju po zakończeniu procedury naboru do  3 miesięcy 

od daty ogłoszenia wyników naboru.


