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NAZASTĘPSTWO
*niniejszy nabór nie dotyczy stanowiska urzędniczego i nie mają zastosowania przepisy dotyczące naboru, o

ktorym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samoządowych (t.j. DZ.U z

2019 poz,1282)

Wymiar i forma zatrudnienia:

1 etat, umowa o pracę na zastępstwo

l, WYMAGANlA NlEZBĘDNE:

1, Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracownikow służb społecznych,

b) ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

c) ukończenie do 31.12.2013 r. studiów wyzszych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika

socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna,

psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

d) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni

realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu

studiów na jednym z kierunkóW o ktorych mowa w pkt c,

2. Obywatelstwopolskie.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralnośc za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyŚlne

przestępstwo skarbowe.

5. Nieposzlakowanaopinia.

6. Bardzo dobra znajomośó obsługi komputera.

7. Znajomość pzepisów zakresu: pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjne9o,

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

ochrony danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność,

_ łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osob

zagrożony ch wykl uczen iem społecznym,

- samodzielnośó,

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa,

- pożądane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,

ll. zAKREs ZADAŃ WYKoNYWANYGH NA sTANoWlsKU

1. praca socjalna;

1 a) pzeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

2. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie

opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do

uzyskania tych świadczeń ;



3. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw zyciowych osobom,

rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywaó

problemy będące Wzyczynąich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potżeby zyciowe;

4. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji źyciowej specjalistycznego

poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez

właściwe i nstytucje państwowe, samorządowe i org an iza Ąe pozarządowe ;

5. udzielanie pomocy zgodnie zzasadami etykizawodowej;

6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu

niezbędnych potrzeb zyciowych osób, rodzin, grup iśrodowisk społecznych;

7, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów

oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;

B. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym truclną sytuację życiową oraz

inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi słuzące poprawie sytuacjitakich osób i rodzin;

9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrozeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych

programow pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości zycia;

10. inicjowanie lub wspołuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub

łagodzenie problemow społecznych.

lll. WYMAGANE DoKUMENTY

1. Kwestionariusz osobowy (CV) wraz z numerem telefonu do kontaktu.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie

świadectw pracy.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacyjnych.

5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo
,],

skarbowe

6, oświadczenie potwierdzające fakt, iz osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz

władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona

7. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku

do niejwynika z tytułu egzekucyjnego,

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokurrtentów oraz oświadczenia)

winny byó opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na pnefiłarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do

realizacji procesu rekrutacji zgodrlie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozponądzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwananiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

wvmaqane dokumentv aplikacvine należv składaó w siedzibie ośrodka pomocv społecznei w

Głuszvcv. ul. Grunwaldzka 38. w terminie do 06 sierpnia 2021 r,. do qodzinv 12.00.

Dokumentv winnv bvć złożone w zamknietei kopercie. z dopiskiem ..Nabór na stanowisko

pracownika socialneoo", O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy

omieni pisemnie lub telefonicznie.rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiad

mgr
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z ań. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia ParIamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (RODO),
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 38,58-340
Głuszyca,

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@opsgluszyca.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach prowadzenie postępowań w sprawach:

o świadczeńrodzinnych,
. zasiłków dla opiekunów,
. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Zażyciem",
. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
. karty duzej rodziny,
o pomoc} społecznej,
. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
. zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

4. Podstawą przetwarzania danych jest ań. 6 ust,1 c rozporządzenia RODO. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Mw celów, wynikających z przepisów
prawa. W przypadku nieudostępnienia danych prowadzenie postępowań nie będzie mozliwe.

5. Przysługuje Panu/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak równiez prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane udostępnione przez PaniąIPana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane
muszą zostać udostępnione w celu realizaĄi w/w celów,

7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu w sposób zautomaIyzowany.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaó danych osobowych do państwa trzeciego ani

organ izacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym dane osobowe zostały podane.


