
WÓJT GMINY IMIELNO

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KIEROWNIKA GMINNEGO O~RODKA POMOCY SPOŁECZNEJW IMIElNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie

ul. Cmentarna 6, 28.313lmielno

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie -1pełny etat;

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyisze oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2oo4r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 201Sr.
poz. 163 z późno zm.);
b) Co najmniej 3-letni stai pracy w pomocy społecznej;
cj Obywatelstwo polskie;
dl Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
ej Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
f} Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyjej wymienionym stanowisku;
g} Nieposzlakowana opinia;
h) Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
• ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
_ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
_ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
_ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
_ ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
_ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o finansach publicznych,
. ustawy o odpowiedzialności z tytulu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
• ustawy prawo zamówieri publicznych,
• ustawy o ochronie danych osobowych,
_ustawy o systemie oświaty (w zakresie udzielania pomocy materialnej),
_kodeksu postępowania administracyjnego,
_kodeksu rodzinnego i opiekuriczego oraz kodeksu pracy.

2..Wymagania dodatkowe:

al Umiejętność kierowania zespołem pracowników;

b} Umiejętność skutecznego komunikowania się;

e) Umlejętność bieglej obsługi komputera oraz programów pakietów Office;



dl Umiej~tność dobrej organizacji pracy;

1'1 Rzetelność, sumienność, skrupulatność, samodzielność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szaególnoścl:

a) Kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) Nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki;

cI Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniająca sprawne
wykonywanie pracy;

dJ Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny oraz kontrola dokumentacji prowadzonej
przez pracowników jednostki oraz ich pracy w terenie;

e) Opracowanie planu finansowego jednostki;

f) Przestrzeganie i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc
społeczną na wykonywanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja celowa na
wykonanie zadań zleconych gminie;

g) Składanie corocznie Radzie Gminy Imielno sprawozdania z działalności jednostki
i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

hl Obałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych
przez jednostk~;

i) Współpraca z organizacjami, instytucjami I środowiskiem lokalnym;

j) podejmowanie decyzji z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego oraz egzekucji świadczeń nienaleinie pobranych z zakresu zadań
własnych gminy or<lZzadań zleconych;

k) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Imielno.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy nii 6%.

4. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a) list motywacyjny,

b) życiorys - curriculum vit<le,

cI kserokopie świadectw pracy,

dl kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz ukończenie specjalizacji
organizacji z zakresu pomocy społecznej,

1'1 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) oryginał kwestionariusza osobowego,



gl oświadczenie o niekarainości za przestępstwa umyślne ścigane z oskarzenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

i} oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
konkursowego danych osobowych,

jJ posiadane referencje,

kl dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być po';wiadcwne za zgodność z oryginałem
przez kandydata.

5. Termin l miejsce złożenia dokumentów aplikacyjnych:

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu
Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, II piętro, pokój nr 16 lub za
pośrednictwem operatora pocztowego,

2. Na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy zamieścić następujące dane:
imię i nazwisko oraz adres zwrotny kandydata i numer telefonu kontaktowego, a także
obligatoryjnie klauzulę "Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego 05rodka Pomocy
Spolecznej w Imielnie - NIE OTWIERAĆ",

3. Termin składania dokumentów aplikacyjnych - do 29.02.2016r. do godz. 15:00.
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje
również data wpływu do Urzędu Gminy w Imielnie.

4. Dokumenty skladane osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie powinny wstać
złożone do ostatniego dnia w/w terminu najpóiniej do godziny 15:00,

5. Uwaga - dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do organizatora po upływie wskazanego
terminu, nie wstaną poddane procedurze konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.bip.imielno.akcessnet.net)oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę no przetwarzanie moich donych osobowych zawartych w ofercie procy dia
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z !Jstawą z 29.08.1997
a ochronie danych osobowych (jednoiity tekst Dz. U. z 2015,. poz. 2135 z późno zm.)
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