
O5rodek Pomocy Spolecznej w Wyszkowie,
07-20A Wyszk6w, ul.3 Maja 16

poszukuie kandvdat6w do pracv na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

I. Wymagania niezbgdne:
1. Wyksztalcenie:
Zgodnie z att. | 16 ust, 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. 22019 r.,
poz' 1507 ze zm. ) pracownikiem socjalnym moze by6 osoba, kt6ra spelnia co najmniej jeden zniLej
wymienionych warunk6w:

1) posiada dyplom ukoflczenia kolegium pracownik6w sluzb spolecznych;
2) ukohctzyla studia wyilsze na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukonczyLa studia wyilsze o specjalnoSci przygotowuj4cej dozawodu
pracownika socjalnego na jednym z kierunk6w: pedagogika, pedagogika spi"jalna, politologia, polityka
spoleczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

Tre66 pr:zepisu art. I 16 ust. I pkt 3:
- nale?y czyta| l4cznie z tre(;ci4 przepisu art. I I 6 ust. I a;
'dotyczll wyl4cznie student6w, kt6rzy rozpoczgli realizacjg wskazanej Wzej specjalnosci poaz4wszy
od dnia I paldziernika 2008 r., a dyplom ukoriczenia studi6w uzyskaliw nieprzekrac zaj4cymterminie
do dnia 1!l grudnia 2013 roku.

Szczeg6lowe wytyczne dotycz4ce uznania krvatifikacji uprawniaj4cych do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego znajduj4 sig na stronie: www.mpips.gov.pl w zakladce ,,pomoc
spoleczna"l,,interpretacje wybranych przepis6w".

2. Obywatelstwo polskie zzastrzeleniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorz4dowych (tj.
Dz. U. 2 2019 r, poz. 1282).
3. Pelna zdolno56 do czynnoSci prawnych orazkorzystanie w petni zpraw public znych.
4,Wiedz:a specjalistyczna z zakresu migdzy innymi przepis6w ustawy o pomocy spolecznej, ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastEpczej, ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie,
kodeksu rodzinnego i opiekufczego, kodeksu postepowania administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe:

1. mile widziane do6wiadczenie w zawodzie pracownika socjalnego w jednostkach pomocy spolecznej,
2. umiejgtno66 ksztaltowania relacji migdzyludzkich, analityczne podejScie do problem6w, umiejgtnoS6
podejmowania dzia\ah interdeyscyplinarnych, umiejgtnoS6 kornunikowania sig z interesantami, w tym
takhe z nastawionymi roszczeniowo, zagroilonymi wykluczeniem lub juZ wykluczonymi spolecznie,
3. umiejgtno66 planowania i sprawrej organizacjipracy,
4. umiejgtno6i pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem,
5. obowi4zkowo66, rzetelnoS6, punktualno6i,
6. umiejqrtnoSc radzenia sobie w rohnych sytuacjach z trudnym klientem, kreatywno66, innowacyjno$6,
urniejgtno66 wsp6lpracy zrobnymipodmiotami, umiejgtno6i korzystani azzasobow (instytucjonainych,
ludzkich).
7. znajonnoi;i obslugi komputera.

III. Forma zatrudnienia: umowa o pracA na czas okre$lony z moZliwoSci4 dalszego przedluaenia,
w pelnyr:n wymtarze tj. 40 godzin tygodniowo - I etat

IV. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesieri 2020 r.

V. Wymagane dokumenty:

o podpisany list motywacyjny;
o lropie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe , sta|pracy;
' podpisany kwestionariusz osobowy orazklauzula informacyj na- (zalqcznik do ogloszenia);
o OSwiadczenia kandydata - (zat4cznik do ogloszenia).



VI. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty nale|y skladai w O6rodku Pomocv Spolecznej w Wyszkowie w terminie do
dnia 24 siernni i-^^t^ ^,1 ooo ,r^ r ro0 w
Wlzszkowie

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
,,Oferta pracy na stanowisko pracownik socjalnyt,

Ka?dy kandydat przystgpui4c do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

O5rodek wymaga podania w wy2ej wskazanych dokumentach nastgpuj4cych danyr:h: imig
(imiona)' nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres zamieszkania),
wyksztalcenie' kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodni", url|,
221 Kodeksu Pracy).

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne bgd4 zawieraLy szerczy zakres danych i Osrodek nie otrzyma
od kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie -- informujemy, Le nie zostan4 one do paristwa
odeslane lecz zostan4 trwale zniszczone lub usunigt e z pocily elektronicznej .

Wyszk6w, dnia 4 sierpnia 2020 r.


