
OGŁOSZENIE  

O NABORZE  NA  STANOWISKO  PRACY 

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście  ogłasza 

nabór na stanowisko pracy – pracownik socjalny. 

 

Nazwa i adres zakładu pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście 

     09 – 120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 

I. Stanowisko pracy:   
Stanowisko:                   pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                 

w Nowym  Mieście, 09 – 120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 

Wymiar czasu pracy:     1 etat 

Rodzaj umowy:              umowa o pracę  

 

 II. Wymagania niezbędne:  
1) Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych 

państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

3) kwalifikacje: 

a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;  

b) wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna;  

lub 

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do 

zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  

 –  pedagogika,  

 –  pedagogika specjalna,  

 –  politologia,  

 –  polityka społeczna,  

 –  psychologia,  

 –  socjologia,  

 –  nauki o rodzinie. 

4) brak  prawomocnego  skazania  za   przestępstwa przeciwko  mieniu, przeciwko 

obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 

przestępstwo skarbowe; 

 

III. Wymagania dodatkowe: 

 

1)  doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;  

2)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;  

3)  znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, zagadnień z 

zakresu samorządu terytorialnego, innych aktów prawnych związanych z pracą na 

stanowisku pracownika socjalnego;  

4)  znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows, Excel,                         

SI POMOST);  

 

IV. Zadania wykonywane na stanowisku 

 

1) Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz ich 

dokumentowanie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem celem rozpoznania 

i oceny sytuacji rodziny; 

2) Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na 

świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych 

świadczeń; 



 
 

V.  Dokumenty aplikacyjne: 
 

  1)  list motywacyjny; 

 2)  CV z   przebiegiem nauki i pracy zawodowej; 

  3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

 4)  kserokopie świadectw pracy; 

  5)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

 6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw 

publicznych; 

 7) oświadczenie kandydata, iż  nie był  skazany prawomocnym  wyrokiem  sądu  za 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych osobom, które dzięki tej pomocy podejmą próby samodzielnego 

rozwiązywania problemów powodujących ich trudną sytuację życiową;  

4) Rozpoznawanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców w rejonach 

opiekuńczych; 

5) Prowadzenie działalności socjalnej, profilaktycznej, mającej na celu 

zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej;   

6) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych       

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin grup i środowisk 

społecznych; 

7) Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; 

8) Aktualizowanie wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy; 

9) Sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osób i rodzin; 

10) Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 

11) Udział w przygotowaniu decyzji w sprawach o przyznanie pomocy; 

12) Udział w sporządzaniu sprawozdań z zakresu udzielonych świadczeń z pomocy 

społecznej; 

13) Pomoc w uzyskaniu poradnictwa specjalistycznego dla osób będących w trudnej 

sytuacji życiowej; 

15) Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania 

świadczeń z pomocy społecznej; 

16) Wnioskowanie o przydzielenie asystenta rodziny rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 
17) Współpraca z asystentem rodziny we wzmacnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych rodzin przeżywających trudności w tym zakresie; 
18) Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu                        

o procedurę „Niebieskie Karty”; 
19) Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                        

w szczególności zaś w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym; 
20) Współdziałanie z placówkami służby zdrowia, w szczególności z lekarzami          

i pielęgniarkami środowiskowymi w sprawach dotyczących organizacji usług 

opiekuńczych w  środowisku; 
21) Organizowanie usług opiekuńczych; 

22) Obsługa systemu komputerowego POMOST; 

23) Realizacja programu rządowego Karta Dużej Rodziny 



 8)  oświadczenie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wykonywania  pracy  na 

stanowisku – pracownik socjalny; 

 9)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych                 

w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;                

10) dokumenty potwierdzające obywatelstwo i ukończenie 18 roku życia – do wglądu; 

11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 

roku, poz. 1260 ,z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów 

potwierdzających niepełnosprawność. 
 

VI. Informacje dodatkowe 
 

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nowym Mieście w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                     

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kształtował się na poziomie 

niższym  niż  6 %.  

 

VII.  Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach po ukazaniu się    

ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko: 

1)  osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym  

Mieście, ul. Apteczna 8, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 

2)   za pośrednictwem poczty na adres: 

                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście 

                  09 – 120 Nowe Miasto ul. Apteczna 8 

                  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy – pracownik socjalny       

w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu do GOPS w Nowym 

Mieście). 
 

2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania będą 

powiadomieni telefonicznie. 
 

3. Oferty, które wpłyną  po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą 

rozpatrywane. 
 

4. Formularz kwestionariusza osobowego kandydata  - do pobrania w siedzibie GOPS 

Nowe Miasto lub na stronie www.bipnowemiasto.pl 
 

5. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Nowe Miasto lub 

telefonicznie (23) 661 49 56.  

Osoba do kontaktu – Marianna Czarnecka. 
 

6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w  Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Nowe Miasto www.bipnowemiasto.pl oraz na tablicy informacyjnej 

Gminnego   Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz 

osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. 

                                                                    Marianna Czarnecka 

                                                                              Kierownik  

                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                            

 

 

 

 

http://www.bipnowemiasto.win.pl/
http://www.bipnowemiasto.win.pl/

