KIEROWNIK GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W ZAKRZEWIE
OGI,ASZA NABOR
NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE
REFERENT DS. SwrauczEN RoDZINNycH I FUNDUSZU

ALIMENTACYJNEGO
Kandydaci winni spelnii nastgpuj4ce warunki:

l.

Ll/ymagnnia niezbedne:

1) wyksztalcenie wyZsze o kierunku administracyjnym, ekonomicznym lub rachunkowoSd
2) obywatelstwo polskie,
3) pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie

1)

brak skazania prawomocnym wyrokiem s4du

z

pelni praw pubhcznych,

za umySlne przestEpstwo Scigane

z oskarzenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
6) umiejgtnoSi obslugi komputera i trzqdzen biurowych,
7) stan zdrowia pozwalajEcy na zatrudnienie na w/w stanowisko pracy,

8) minimum p6lroczny sta| pracy w jednostkach pomocy spolecznej lub administracji
samorz4dowej.

2. Wymugania dodatkowe :

1) znajomoS6 nizej wymienionych przepis6w prawa:

Swiadczeniach rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym i ustawy o
zasilkach dla opiekuna oraz akt6w wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 28 listopada 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego,
- ustawy o samorz4dzie gminnym,
- ustawy o Swiadczeniach wychowawczych,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawa o ochronie danych osobowych,
2) komunikatywno 56, odpowiedzialno 36, systematyc zno36,
3) umiejqtnoS6 samodzielnej i efektywnej organizacji pracy.
4) odpornoS6 na stres, umiejgtnoS6 pracy pod presj4 czasrl,
5) biegla znajomoSd obslugi komputera (pakiet MS Office oraz obsluga programu Swiadczeri
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
6) umiejgtnoSi pracy w zespole.

-

ustawy

o

3, Zakres zadafi ns wvzei podanvm stanoh)isku:

1) prowadzenie postEpowan administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do Swiadczefr
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasilkow dla opiekuna w tym m.in.:
przyjmowanie i weryfikacja wniosk6w o ustalenie prawa do w/w Swiadczefr,
przygotowywanie projektow decyzji w sprawie ustalania prawa do Swiadczen rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego, decyzji zmieniaj4cych, decyzji dotyczqcych zwrotu nienaleZnie

pobranych Swiadczefl,

wsp6lpraca

z

pracownikami socjalnymi Osrodka Pomocy Spolecznej

w Zal<rzewie

w zakresie dotycz4cym m.in. przeprowadzania wywiadu Srodowiskowego.
2) przygotowywanie list wyplat Swiadczeri rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, zasilk6w
dla opiekuna,
3) prowadzenie dokumentacji Swiadczeniobiorc6w,
4) sporz4dzanie informacji o potrzebach w zakresie Srodk6w finansowych na realizacjg
wypiat Swiadczef rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
5) sporz4dzanie sprawozdah rzeczowo-finansowych z zakrest realizacji wyplat Swiadczeri
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
6) prowadzenie postEpowania windykacyjnego dotyczqcego nienaleznie pobranych Swiadczefr
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
7) wykonywanie innych zadah zwrpzanych z realizaciq zadan i zatrudnieniem w OSrodku
Pomocy Spolecznej w Zakrzewie.
4.

Informacia o wsrunkach pracv na stanowisku:

1) praca biurowa w pelnym w,ymiarze czasu pracy w wigkszoSci w pozycji siedz4cej,
zwiqzana z dokumentacj4 papierowq oraz obslugq komputera i program6w komputerowych,
2) miejsce pracy znajduje sig na parterze, budynek jest wyposaZony w podjazd dla osob
niepelnosprawnych.
6. Wymagane dokumentv:
1) list motyvacyjny

2) fotografia kandydata
3 ) kserokopia dokumentu potwierd zal Ecego wyksztalcenie
4) wypelniony kwestionariusz (zalqcznik)
5) oSwiadczenia o:
a) posiadaniu peinej zdolnoSci do czynnoSci prawnych,
b) korzystaniu z pelni praw publicznych,
c) niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego,
d) niekaralnolci za umySlne przestgpstwo skarbowe,
e) oSwiadczenie kandydata o braku przeciwwskazan zdrowotnych do podjgcia pracy na
danym stanowisku pracy,
11 oSwiadczenie na wyraZenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
6) referencje uzyskane od poprzednich pracodawc6w lub z innych instltucji.

Aplikacje niekompletne nie bgd4 rozpatrywane.
Oferty pracy naleZy skladai w zamkniEtych kopertach z dopiskiem ,,nab6r na stanowisko
referent ds. Swiatlczeri rodzinnych i funduszu alimentacyjnego " w OSrodku Pomocy
Spolecznej w Zakrzewie, ul. E,.J. OsmafrczykaT,TT-424 Zakrzewo lub przeslac pocztqna
adres Osrodka Pomocy Spoiecznej zwyzej podanym dopiskiem, w terminie do 9 kwietnia
2018 r. do godziny 1000.
Osoba wybrana spoSr6d kandydat6w nawyZej wymienione stanowisko, kt6ra podejmuje
pracg na stanowisku urzgdniczympo razpierwszy- zgodnie z ustaw4 z dnia 21 listopada

2008r. o pracownikach samorz4dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 14580,zobowi4zana jest do
odbycia sluzby przygotowawczej w czasie trwania zawartei umowy o pracg na czas okreSlony
(6 miesiqcy) orazdo zdania egzaminu koricowego warunkuj4cego dalsze zatrudnienie.

8. Dodatkowe informacie:

l)

Informacia o wynikach naboru bgdzie umieszczona na stronie internetowej OSrodka
Biuletynie Informacji Publicznej
(www.sopszakrzewo.pl) oraz w
(http://wokiss.pllzali;rzewo/), a takZe na tablicy informacyjnej w budynku Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Zakrzewie, ul. E.J. OsmafrczykaT.
2) Dokumenty aplikacyjne kandydata wylonionego w procesie rekrutacji dol4czone
zostan4 do jego akt osobowYch,
3) Dokumenty aplikacyjne os6b, kt6re nie zakwalifikowaly siE do dalszego etapu naboru,
bEdzie molna odbierai osobiScie przez zainteresowanych w terminie 7 dni od
ogloszenia wynikow w BIP-ie,
4) Osoby spelniaj4ce wymagania formalne okreSlone w ogtoszeniu zostan4
powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji
5) Dodatkowe informacje moanauzyskai pod tel. 601667374.

7,akrzewo.30 marca 2018 r.

