
                                           OGŁOSZENIE 
                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraszewicach 
                                                 zatrudni Pracownika Socjalnego 
 
rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, wymiar: pełen etat.  
 

Wymagania niezbędne: 

Wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. poz. 930 z późn.zm.) tj.  

a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub  

b) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub 

c) dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do  

    zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna,  

    politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. 

2.znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

   pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych,  

   funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii,  

   kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń  

   opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucjach  

   rynku pracy, 

3.obywatelstwo polskie, 

4.nieposzlakowana opinia, 

5.niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

6.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

7.posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

Wymagania dodatkowe: 
1.mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w ośrodku  
   pomocy społecznej, 
2.łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, 
3.umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo  
    zagrożonym wykluczeniem  lub już wykluczonym społecznie, 
4.odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność,  
    komunikatywność i otwartość 
5.Prawo jazdy kat. B,  
 
Wymagane dokumenty: 
1.CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane), 
2.kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, w przypadku ukończenia  
   studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym  
   z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,  
   socjologia lub nauki o rodzinie –kopię suplementu dyplomu, 
3.kopie świadectw pracy w przypadku posiadanego stażu pracy, 
4.oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  
   z pełni praw publicznych,  
5.oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska pracownika  
   socjalnego, 
6.oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  
   przestępstwo, 
7.podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
   danych osobowych. Dz. U. z 2016r., poz.922” 
 
Miejsce i termin składania dokumentów: 



Dokumenty należy złożyć do dnia 04 sierpnia 2017r. (piątek) do godz.12.00 w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kraszewicach ul. Wieluńska 55, 63-522 Kraszewice, w godzinach 
pracy Ośrodka, tj. 7.30-15.30. 
 
Inne informacje 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu 
zaproszenia na rozmowę, kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień do wykonywania  
zawodu pracownika socjalnego nie będą brane pod uwagę, 
 
Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę 
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