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OGŁOSZENIE o NABORZE
NA woLNE STANowISKo URZĘDNICZE

Wójt Gminy Fałków
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

nu wolne stanowisko kierownicze

w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 1A,26-260 Fułków

Stanowisko pracy:
Stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Wymiar Qzasupracy : pełny etat

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyżs ze oraz specjalizacj a z zakresu organizacji pomocy społecznej

zgodnie z art. I22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz' U'

2 2017 r. poz. 17 69 ze zm.);

b) staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;

c) znajomość regulacji prawnych z zakresupomocy społecznej, świadczęń rodzinnych,

postępowania wobęc dłużników alimentacyjnych i za|iczcę alimentacyjnej, dodatków

mieszkanio!\rych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pleazy

zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Kodeksu postępowania

administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o

samotządzie gminnym, ustawy Prawo zamowienpublicznych, ustawy o ochronie

danych osobowych;

d) posiadanie obywatelstwa polskiego (lub obywatelstwo Unii Europejskiej,

obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub

przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego
. musi posiadaó znajomoŚó języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym

w przepisach o służbie cywilnej);

e) niekaralność za umyślne przestępstwa ściganę z oskarzenia publicznego lub umyślne

przestępstwa skarbowe;

0 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnt praw

publicznych;
g) cieszenie się nieposzlakowaną opini4;

h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Gminnego

ośrodka Pomocy Społecznej.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomośó obsługi komputera oraz programów biurowych;
b) umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych

zadan;
c) umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;

d) umiejętnoŚó planowania i organtzacji pracy;
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ę) postawa ętyczna - wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący

podejrzeń o stronniczość i interesowność;
f) posiadanie cech osobowościowych: rzetelnośó, dokładnośó i odpowiedziaInośc;

g) umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania w praktyce;

h) umiejętność kierowania zespołem pracowników, umiejętnośó pracy w zespole,

umiej ętno ść po dej mow ania decy zji i s amo dzi elne go r ozwiązywania problemów;

i) umiejętności analityczne, planowania, redagowania tekstów i prezentacji;

j) uczciwośÓ, staranność, odpowiedzialność;
k) samodzielnośÓ, kreatywnośó i komunikatywnośó i bezkonfliktowośÓ;

1) umiejętnośó obsługi klienta, negocjacji i łatwość na-wiqzywania relacji

międzyludzkich;
m)znajomość procedur i praktyka w zakręsie pozyskiwania środków unijnych i innych

ś ro dkó w p o zabudieto wych pr Zeznaczonych na statuto wą dziat a|ryo ś Ó o śro dka ;

n) prawo jazdy kat. B;

o) dyspozycyjnośó.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
a) kierowanie działalnością Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej oTaZ

reprezentowanle go na Zęwnątr7'
b) rea|izacja zadan w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu

alimentacyjnego' dodatków mieszkaniolvych oraz dodatków energetycznych, pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów

prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki;

c) irganizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewntająca

sprawne wykonywa nte zadan
d) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścistej współpracy Ze

skarbnikiem gminy;
e) organizacjapracy socjalnej oŚrodka pomocy społecznej;

f) nud,o, rnerytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumęntacji prowadzonej

prZęZ pracowników;
analizówanie i ocenianie ziawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia

Z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych Świadczeń,

uózielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych s1'tuacjach zyciowych
osobom potrzebującym,

i) współdziałanie z insĘtucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami,- 
fundacjaml oraz zakładami pracy w celu rea|izacjt zadan społecznych;

j) Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność zamajątek GoPS;
(l pizygotowanie i składanię informacji i sprawozdan dotyczących funkcjonowania

GOPS;
1) pozyskiwanie środków pozabudŻetowych, w tym unijnych na dział'alnośó ośrodka;

m) informowanie przeł'ozoiego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach;

n) aktualizowanie, opracowywanie i rea|tzacja Gminnej Strategii Rozwi4zywania

Problemów Społecznych;
o) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzen dot' działa|ności ośrodka;
p) wykonywanie innych zadanzleconych ptzezWójta Gminy Fałków.
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5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) budynek dwupiętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na pafierze budynku (podjazd

dla osób niepełnosprawnych, sanitariat dostosowany do potrzeb osoby

niepełnosprawnej, czynna winda);

b) praaa na przedmiotowym stanowisku nie jest narazona na występowanie uciążliwych

i szkodliwych warunków pracy;

stanowisko kięrownicze' pracy w systemie jednozmianowym w pełnym wymiarze

czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo;

bezpoŚredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy;

uzytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka) ;

praca przy monitorze ekranolvym polvyŻej 4 godzin;

oświetlenie naturalne i sztuczne;

wynagrodzenie zgodne z zarządzeniem Nr 9/2017 Wojta Gminy Falkow z dnla f7

stycznia 2017 t. w sprawie okreŚlenia maksymalnego miesięcznęgo wynagrodzenia

kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Fałkow

I ZrozpoTządzeniem Rady Ministrów z dnta 15 maja 2018 r' w sprawie wynagradzania

pracowników Samorządowych ( Dz. U. z20I8 r. poz. 936 ).

c)

d)

e)

0
o)Ó/

h)

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Fałkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia,

w rozumieniu przepisów o rehabititacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 oń.

7. Wymagane dokumenĘ:
a) zyciorys (CV);
b) list motywacyjny (podanie o pracę);

c) dokument potwierdzaj4cy wykształcenie (dyplom ukończenia studiów);

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajęcej się o zatrudnienie;
"e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych

kwalifikacji i umiejętności;

0 kserokopie dokumentów potwierdzających staz pracy' (świadectwa pracy'

aw przypadku pozostawania w stosunku pracy oświadczenie kandydata),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z petni praw publicznych i o niekaralnoŚci za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe oraz ze nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. W przypadku

zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;

h) oświadczenie kandydata, Że w przypadku wyboru jego oferly zobowiązuje się nie

pozostawaó w innym stosunku pfacy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie

obowiązków w wymiarze jednego etatu;

i) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

j) oŚwiadczenie kandydata o WraŻęniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla

celów rekrutacji. Klauzula o treści: ''Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego



i Rady (UE.) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r' w sprawie ochrony osób

fizycznych w rwiązku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych or.az uchylenia dyrekĘwy 95l46twB

(ogótne rozporząrJzenie o ochronie danych) Dz. |Jrz. UE L Nr 119, s. 1.;

/o świadczenie w zaŁączeniul

dokumenty aplikacyjne powinny być podpisanę przez kandydata, a w przypadku

składanych kserokopii, odpisów itp.' uwierzytelnione przez kandydata przez złoŻenie

podpisu na dokumencie;

dokumenty aplikacyjne powinny byó ponumerowane i uwidocznione w wykazie

złoŻony ch dokumentow z po danięm numeru strony.

8.Termin i miejsce składania dokumentów:

a) wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy składaó w zamkniętych koper1ach

opatrzonych adnotacją,, Nabór na wolne stanowisko Kierownika ośrodka Pomocy

Społecznej w Fałkowie'' osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie

w sekretariacie pokoj nr 110 lub pocztą w zamkniętej kopercię na adres Urzędu Gminy

w Fałkowi e uI, Zamkowa 1A , f6.f6} Fałków w nieprzekracza|nym terminie do

13 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00'

b) aplikacje, ktore wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyŻęj określonym terminie, nie

będą rozpatrywane'
c) nie ma możliwości uzupełniania dokumęntów po upływie tęrminu składania aplikacji,

d) dokumenty składane w języku obcym nalezy zł'oŻyc wTaZ z tłumaczeniem na język

polski,

e) osoby, które nie zakwalifikowały się do II etapu konkursu zostaną powiadomione o tym

fakcie pisemnie. oferty moŻnabędzie odbieraó w pok. Nr 110 przez trzy miesiącę od

ukazania się wyniku wyboru w BIP. Po tym okresie., oferty nie wykorzystane

w naborze' zostaną. zniszczone zgodnie z instrukcj ą kancelaryjną.

9.Inne informacje:
a) I etap konkursu będzie polegał naana|tzię formalnej dokumentów;

b).II etap konkursu będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie

bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji,

c) o terminie II etapu kandydaci, którzy spełnią warunki formalne, zostan4 powiadomieni

indywidualnie drogą elektroniczną, lub telefonicznie w przypadku braku adresu

mailowego;

d) informacja o wyniku naboru będzie

Informacji Publicznej Gminy Fałków

wlJruędzie Gminy w Fałkowie,

e) pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym

kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art., 16 ust. 3 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo\\ych (t,1. Dz, U. z 2018 r.,

poz. 1260), obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczq, o ktorej mowa w art' 19

ww. ustawY:

k)

1)

umieszczona na stronię internetowej Biuletynu

(www. b ip. falkow. pl ) or az na tablicy informacyj nej



o)Ó/

h)

wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę' ztym, ze pierwsza

umowa za.warta będzie na czas określony nie dtuŻszy nii 6 miesięcy, z mozliwością

wcześniejszego rczwiązaniastosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem,

orientacyjny termin rozpoczęcia pfacy _ 1 grudnia 2018 r.;

informacje o kandydatach,ktorzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną

w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem kierowniczym

okreŚlonymi wogłoszeniu onaborze. Podstawa pIawna: ustawa zdnia 21 listopada

2008r. o pracownikach samorządowych (t.1.Dz.U. z20I8r,, poz.1260).

dodatkowe informacje moŻnauzyskać pod nr tel. 44 787 35 35 Zdztsław Skiba -
Sekretarz Gminy.
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