
Ogrodzieniec, dnia 02.12.2019 r.

DYR-EKTOR OSITODKA POMOCY SPOLECZNEJ W OGRODZIENCU

OGI-ASZA NAB6TT NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. Swietlicv Srodowiskowei

Wymiar etatu : 1/2

1. Wymaganir niezbQdne:

- obywatelstwopolskie,
- pelna zdolnoii do czynnoSci prawnych oraz kozystanie z pelni praw publicanych,

- bmk pEwomocnego skazania wyrokiern s4du za umySlne przestQpstwo Scigane

z oskarzenia publicznego lub umySlne przeslgpstwo skarbowe,

- dyplom ukoliczenia studi6w wyzszych pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu

przepis6w o szkolnictwie wYzszym,

- co najmniej roczny staz pracy zawodowej,

- znajomos6 obslugi komputera, w szczeg6lnoSci umiejQtnoS6 obslugi program6w MS

OFFICE (Word, Excel) oraz program6w do obstugi poczty elektronicznej i Intemetu'

2, ZnajomoSd przepis6w z zakresu:

- Ustawy o pornocy spolecznej,

- Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastQpczej,

- Ustavr'y o samorz4dzie gminnym,

- Ustawy o pracownikach samorz4dowych.

3. Inne:
- dobra organizacj a PracY,
- kultua osobista, komunikaty\4'losi, Eetelnogi i odpowiedzialnos6

4. Zakres wykonywanych zadai na stanowisku:

- wsp6lpraca z wychowawcami w zakresie doposazenia plac6wki,

- tozliczanie zpowierzanych zadari i kontola wychowawc6w,

- organizowanie wyjazd6w i wycieczek dla wychowank6w,

- pomocwychowawcomprzyorganizacjiimplezkultulalno-wychowawczych,
- uzgadnianie i sprav/dzanie wydatk6w dokon)"wanych przez wychowawc6\t,

- przygotowywanie i rozliczanie dokumentacji zwi4zanej z udzialem plac6wki

w konkursach ofert



5. Wymagare dokumenty:

1. Iist motywacyjny oraz CV zawienjqce oSwiadczenie kandydata o \4yrazeniu zgody na

przetwarzanie danych osobolvych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustaw4 z dnia 10 maja

2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz.l000 ze ztn. poz. 1669),

2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegaj4cej siQ o zatrudnienie,

3. kserokopie 6wiadectw pfacy 0e5li takie posiada) podwiadczone przez kandydata za zgodno(i
z oryginalem lub oSwiadczenie kandydata w pzypadku trwajqcego stosunku pracy,

4. oswiadczenie kandydata o braku przeciwwskazari zdrowotnych do zajmowanego

stanowiska.

5. kserokopie dokumentdw (poSwiadczone przez kandydata za zgodnosi z oryginalem)
potwierdzajqce wyksztalccnie i kwalifi kacje zawodowe,

6. oSwiadczenie kandydata, 2e nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umy(lne
przest9pstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,

7. oSwiadczenie kandydata, ze w przypadku wyborujego ofefty zobowiqzuje siQ nie pozostawad

w innym stosunku pracy, kt6re uniemo2liwilyby mu wykonywanie obowi4zk6w w wymiarze
1/2 etatu jako referent ds. Swietlicy Srodowiskowej,

8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejqtno$iach,
9. kserokopia dokumentu potwierdzajqcego niepelnosprawnoSi (eSli dotyczy),
10. oSwiadczenie kandydata o posiadaniu prawnych omz pelni praw publicznycn,

Wymagane dokumenty nalezy skladai w tenninie do dnia 16.12.2019 r. w siedzibie Osrodka

Pomocy Spolecznej lub drog4 pocztowq na adres: Osrodek Pomocy Spolecznej, Plac
WolnoSci 42,42-440 Ogrodzieniec (licz.y si9 data rvplyryu do O6rodka), rv zamknigtej
kopercie z dopiskiem i ,,Ofe o na stanowbko: Refetent tts. Swietticy Srodowiskowej".

Aplikacje, kt6re wplynq do Osrodka po rvy2ej okre(lonym terminie nie bgd4 rozpatrywane.

Kandydaci spelniaj4cy wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konl<usu zostan4 o tym
powiadomieni pisemnie i telefonicznie wraz z podaniem terminu rozmo\y kwalifikacyjnej.
Infomacja o wyniku naboru bgdzie niezwlocznie umieszczona na stronie intemetowej
Biuletynu Informacji Publicznej OSrodka.



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBTEGAJACEJ Srq O ZATRUDNTENTE

1, lmie (imiona) inazwisko.... .. ...............
2. Data urodzenia....

3. Obywatelstwo......

4. Tefefon kontaktowy (nieobowqzkowe). .. . ..

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencii)......................

8. Wyksztalcenie.....
(naNa szkoty i nk kj ukonczenia)

(zaw6d, spechho#, stopien naukow bld zawodowy, blut naukowy)

7. Wyksztalcenie uzupelniaiqce ...................

(kwsy. studia podwtonowe, date ukohczenia nauki lub data rczpoczecia nauki w przypadku jej nwania)

8. Przebiog dotychczasowegozatrudnisnia

(wskdae okresy zatrudni.nia u kotejt ych precoctawEaw oraz zajmawane stanow*a pncy)

9. Dodatkowe uplawnienia, umlejqtnosci, zainteresowania

(np. stopiert znahno'ci kzykaw obcych, prawo jazdy, obsluga konputeQ)



Zdniom2Smaja 2018 r. wprowadza si9lre36 Klauzuli Infomacyjnei o nastepujacym br2mi€niu:

Zgodnie z ad. 13 Rozpozqdzenia Parlamenl! EuDpejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. infomujemy,2e:

1. Administhtorem Danych Osobowych jest OSrodek Pomocy Spolecznej w Ogrcdzieicu, 42-440 Oglodzi€niec,
Placwohosci 42, Tek 32 6733526, e'mail: ops@osrcdzieniec.pl

2. Oane osoborve sq gromadzone i pzetwazane w @lu lealizecjl cel6w statutowych Adminislrato€ Oanych Osobolvych-

3. Pzetwazanie danych osobowych jest niezbedne do €alizacjiw. ceJou

4. Po zakonczeniu pzetwazania dane osobowe nie bQdq pzetwatz ane w innym celu niz pie olny cel pzetwazania.

5. Dane osobowe mosq bye pzekazylvane podmiolom pEeiwazajecym je .a zlecenie AdministElo€ Danych Osobowych(np.:
podmiotom seMisuiqcym systemy inromatyene) olaz instlucjom upEwnionym do ich uzyskania na podstawie obowiqzojqcego
prawa (np.: adminislracja eqdowa, sqdy lub o€anyScigania).

6. Osoba, kl6rej dane sq pEet$€zan6, ma prawo do:

a. iqda.ia dost9pu do swoich danych osobowych, sprostowania, usuniecia lub og€niczenia pzetn€zania danych, a
lakze pzenosze.ia danych ora: wniesienia spzeci$i wobec ppetwapania danych o€zwniesienia skagido oryanu
nadzorujqcego pzestzeganie pzepisow ochrony danych osobowych,

b. w przypadku wyra2enia dobrcwolnej zgody na pzetwazanie danych osobowych cofniFcie tej zgody w dowohym

10. oSwiadczam,:e pozostajq/nie pozostaigl'w rejestrze bezrcbotnych i poszukuiacych pracy.

11. Oswiadczam, ie dane zawarte w pkt | - 3 sq zgodne z dowodem osobistym

(nieobowiezkowe) se a ..-.................. nr .............-........ wydanym przez

lub innym dowodem to2samoSci

(podpis aeby ubiesajqej sie o zatrudnienia)

' ' wlaiciwe podkeslid.


