Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1 Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej
2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nieposzlakowana opinia,
4) wykształcenie wyższe - preferowane: praca socjalna, administracja publiczna, ekonomia,
5) znajomość stosowania przepisów niezbędnych przy realizacji powierzonych zadań m.in. z zakresu
pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, prawa
zamówień publicznych.
Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Wymagania dodatkowe:
1) wiedza z zakresu organizowania społeczności lokalnych, z zakresu funduszy unijnych,
2) doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych i koordynowania
projektów,
3) umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
4) umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
5) kreatywność, dokładność, odpowiedzialność,
6) mile widziane opinie lub referencje poświadczające doświadczenie zawodowe lub wykaz realizowanych
wniosków o uzyskanie dofinansowania,
7) biegła znajomość obsługi sprzętu technicznego (przede wszystkim komputer).
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) Podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej; działań o charakterze edukacyjnym
i integracyjnym,
2) Współtworzenie i realizowanie programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby
społeczności lokalnych oraz grup lokalnych,
3) Budowanie sieci współpracy partnerstwa lokalnego,
4) Organizacja i koordynacja działalności Centrum Aktywności Lokalnej (tworzenie harmonogramów
pracy CAL i nadzór nad ich realizacją),
5) Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb z zakresu działań na rzecz środowiska lokalnego przy współudziale
pracowników socjalnych, stowarzyszeń, instytucji,
6) Inicjowanie przedsięwzięć zapobiegających wykluczeniu społecznemu, mających na celu szeroko
rozumianą integrację społeczną i odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych
i grup na terenie miasta i gminy,
7) Poszukiwanie informacji o projektach i programach umożliwiających pozyskiwanie środków
zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych oraz przegotowywanie wniosków o uzyskanie
dofinansowania.
5. Warunki pracy na stanowisku pracy:
Praca umysłowa, w części wymagająca przemieszczania się zarówno na terenie miasta i gminy
jak również poza teren. Tempo pracy zróżnicowane. Warunki pracy mogą być stresowe,
wymagające umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Podstawowy system czasu pracy
– przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu czerwcu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gryfinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) życiorys (CV) z dokładnym opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie
o pozostawaniu w zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez właściciela dokumentu),
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualnie poświadczających posiadanie
dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela
dokumentu),
6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie np. dowód osobisty lub dokumentów
potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim,
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
8. Informacje dodatkowe:
1) O zatrudnienie na stanowisku pracy objętym naborem mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej
oraz Obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie
cywilnej,
2) Kandydat wyłoniony w trybie naboru przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany będzie do przedłożenia
zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania pracy na
stanowisku urzędniczym objętym naborem oraz oryginałów (do wglądu) dokumentów mających związek
z zatrudnieniem,
3) Z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera
się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku
pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba ta zobowiązana jest do odbycia służby
przygotowawczej trwającej nie dłużej niż trzy miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą.
9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres
OPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Sekcji Organizowania
Społeczności Lokalnej ” do dnia 03 sierpnia 2016r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci
spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej
w
Gryfinie,
przy ul. Łużyckiej 12.
List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
„W przypadku niezakwalifikowania mnie do dalszego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę:
odesłać/ odbiorę osobiście”.
Gryfino, dnia 25 lipca 2016r.
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