
NABÓR    NA    STANOWISKO W GMINNYM  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W 

PRUSZCZU 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 

86-120 Pruszcz 

ul. Główna  33 

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na  wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: 

PRACOWNIK SOCJALNY  W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

 

1) Opis stanowiska 

a) początek zatrudnienia –  III kwartał 2019 roku, 

b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę, umowa na czas określony, a następnie 

istenieje możliwość jej przedłużenia na czas nieokreślony, 

c) wymiar czasu pracy –  pełen etat, 

d) zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu. 

 

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 

 

Prowadzenie spraw wynikających m.in. z ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 roku, 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w 

szczególności: 

1. rozpoznanie, diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu i udzielanie adekwatnej pomocy w 

zakresie pomocy społecznej,  

2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i praca socjalna z rodziną, 

3. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń z pomocy 

społecznej, 

4. wpółpraca z asystentem rodziny, Zespołem Interdyscyplinarnym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 

przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych 

zadań, 

6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, pomoc w uzyskaniu dla osób 

będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania 



problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje 

pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy, 

7. prowadzenie czynności biurowo – administracyjnych związanych z zajmowanym stanowiskiem, 

8. wprowadzanie danych osobowych podopiecznych do programu informatycznego „POMOST”, 

użytkowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

9. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom społecznym, 

10. pisanie i realizacja projektów, programów operacyjnych w zakresie ograniczania, zwalczania 

negatywnych zjawsk społecznych. 

 

3) Warunki pracy na danym stanowisku: 

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu. Stanowisko zlokalizowane na 

pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy w Pruszczu, w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pruszczu. Budynek posiada windę. Stanowisko wyposażone w komputer 

wraz z oprogramowaniem oraz inne urządzenia biurowe. W ramach wykonywanych obowiązków - 

praca w terenie, teren gminy Pruszcz, gdzie bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu. 

 

4) Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania  ogłoszenia wskaźnik zatrudnia osób 

niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu wynosił powyżej 6%. 

 

5) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do 

zatrudnienia na danym stanowisku: 

a) posiada wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 

roku (Dz. U. Z 2018r., poz. 1508 ze zm.) tj. spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych 

warunków: 

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, 

- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu 

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

polityka społeczne, psychologia, socjologia, nauki orodzinie, 

b) prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego, 

c) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku, 

d)  posiadanie obywatelstwa polskiego, 



e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

g) posiada nieposzlakowaną opinię 

h) wymagana znajomość wiedzy specjalistycznej, tj. 

-  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej, 

-  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, 

- ustawy z dnia 26 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

l) znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym, 

ł) uczciwość, 

m) samodzielność i umiejętność pracy w zespole, 

n) odporność na sytuacje stresowe, 

o) wykazywanie własnej inicjatywy w działaniu. 

 

5) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które 

przeprowadzany jest nabór: 

 

a) umiejętność skutecznego komunikowania się, 

b) znajomość topografii gminy Pruszcz, 

c) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, 

d) mile widziana znajomość obsługi programu „Pomost”, 

 

6) Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny, 

- życiorys - CV, 

   - kwestionariusz osobowy, 

   - kserokopie świadectw pracy, 

   - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

- oświadczenie kandydata   dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na  

w\ w stanowisku, 

- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 

- oświadczenie kandydata o braku  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 



praw publicznych, 

- inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, 

  -  oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B i posiadaniu auta 

osobowego, 

 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z prowadzonym 

postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko pracownika socjalnego. 

 

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w 

dokumentów. 

 

7) Informacje dodatkowe: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach  osobiście w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy w Pruszczu pokój nr 20 lub przesłać 

pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz  w 

terminie od dnia 02 lipca 2019 roku do 10 lipca 2019 roku. W razie złożenia dokumentów drogą 

pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.  

   Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu”. 

 

- Dokumenty przyjmowane są tylko w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Po jego upływie 

dokumenty nie są przyjmowane. 

- Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną oraz w przypadku braku trwającej rekrutacji 

na wolne stanowisko. 

- Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji zostają 

dołączone do akt osobowych pracownika. 

- Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały 

umieszczone w protokole będą odesłane niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru lub 

osobiście odbierane przez kandydatów. 

 

- Dokumenty muszą być kompletne, opatrzone własnoręcznym podpisem.  Nie podpisanie 

dokumentów spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości przejścia do drugiego etapu 

naboru. 

 

Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach: 

1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów  aplikacyjnych pod względem 



formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. 

2. W drugim etapie Komisja  dokonuje oceny merytorycznej kandydata  prowadzonej w formie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna przygotowuje: 

a)    listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 

b)  listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o 

naborze. 

Nie umieszczenie na liście, o której mowa w lit. a) jest jednoznaczne z nie dopuszczeniem 

kandydata do dalszego etapu konkursu. 

Lista o których mowa w lit. a) zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  i na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wraz z  informacją o dniu i godzinie oceny merytorycznej. 

 

Informację  o wynikach naboru  publikowane będą  przez okres  3 miesięcy  na tablicy ogłoszeń  

Urzędu Gminy w Pruszczu oraz na stronie BIP Gminy Pruszcz 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pruszczu 

Mariola Januszkiewicz  

  

  

 

Pruszcz, dnia  01 lipca 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 


