Osrodek Pomocy Spolecznej w Wyszkowie poszukuje kandydatow
do pracy na stanowisku
PRACOWNIK SOCJALNY
I. Wymagania niezbgdne:
1. Wyksztalcenie:

Zgodnie z aft. 71 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2079 r., poz. 1507
ze zm. ) pracownikiem socjalnym moze byd osoba, kt6ra spelnia co najmniej jeden zniZej wymienionych

warunk6w:
1) posiada dyplom ukofczenia kolegium pracownik6w sluzb spolecznych;
2) ukohczy\a studia ..oqyzsze na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 20l3r. ukoficzyla studia wyLsze o specjalnoSci przygotowuj4cej do zawodu pracownika
socjalnego na jednym z kierunk6w: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka spoleczna,
psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
Tre66 przepisu art. 1 16 ust. 1 pkt 3:
- nale?y czfiaI l4cznie z tr e(;ci4 przepisu art. I I 6 ust. 1 a;

-vqvhei specjalnoSci poczqwszy od dnia
dotyczy wylqcznie student6w, kt6rzy rozpoczglirealizacjgwskazanej
\ pa2dziernika 2008r., a dyplom ukofczenia studi6w uzyskaliwnieprzekraczaj4cym terminie do dnia 31

-

grudnia2013 roku,

*ytyczne dotycz4ce uznania lavalifrkacji uprawniaj4cych do wykonywania zawodu
spoleczna",
pracownika socjalnego znajduj4 sig na stronie: www.mpips.gov.pl w zakladce
"pomoc
Szczeg6lowe

,,interpretacje wybranych przepis6w".

2.Obywatelstwopolskiezzastrzezeniemart. llust.2i3ustawyopracownikachsamorz4dowych(tj.Dz.U.
220\9 r. poz. 1282).
3. Pelna zdolno66 do czynno$oi prawnych orazkorzystanie w pelni z praw publicznych.
4.Wiedza specjalistyczna z zakresu migdzy innymi przepis6w ustawy o pomocy spolecznej, ustawy
o wspieraniu rodziny'i systemie pieczy zastgptzej, usta o przeciwdzialaniu pfzemocy w rodzinie, kodeksu
rodzinnego i opiekuricze go, kodeksu postepowania administracyjne go.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Mile widziane doSwiadczenie w zawodzie pracownika socjalnego w jednostkach pomocy spolecznej'
2. Umiejgtno66 skutecznego komunikowania sig, pracy w zespole, empatia i kultura osobista;
3. UmiejgtnoSd planowania i sprawnej organizaciiptaay;

4. Odporno6d na sytuacje stresowe;
5. Znajomo66 obslugi komputera,

III. Forma zatrudnienia:

urnowa o praca na czas okre6lony w celu zastgpstwa pracownika w czasie jego

usprawiedliwionej nieobecnodci.

IV. Przewidywany termin zntrudnienia: luty 2020 r.
V. Wymagane dokumenty:

o
.
o
o

podpisany list motywacyjny;

kopie dokument6w potwierdzai4cych wykszta\cenie i zdobyte urnieigtnoSci, sta?pracy;
podpisany kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyj na - (zal4cznik do ogloszenia);
Oswiadczenia kandyrlata - (zat4cznik do ogloszenia).

VI. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty nale|y sklada6 w Odrodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie w terminie do dnia
5
600
tariatu O5rodka Pomocv Snolecznei rv V./rrczLnrxrie

w zaklejonych kopertach z dopiskiern:
,,Oferta pracy na stanowisko pracownik socjalny"

Informujemy,2e zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowQ wybranych kandydat6w.
Ka2dy kandydat przystgpui4c do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

O6rodek wymaga podania w wyiej wskazanych dokumentach nastgpuj4cych danych: imig (imiona),
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adnes zamieszkaniay, wyksztatcenie,
kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z art.22r XoAercu pracy).

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne bgd| zawieraly szerszy zakres danych i osrodek nie otrzyma oc
- informuj emy, 2e nie zostan4 one do pafstwa odeslane lecz
zostanq trwale znrszczone lub usunigt e z pocny elektronicznej .

kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie

DYR

Wyszk6w, dnia27 stycznia 2020 r.

O6rodka Forn
w
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