
Celestynów, dnia 02.10.2017r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr  15.2017 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie 

ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów 

ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko 

referenta w dziale Świadczeń Rodzinnych  

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY 

 
 

1. Wymagania niezbędne 

1) obywatelstwo polskie 

2) wykształcenie wyższe 

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych 

4) niekaralność sądowa za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii 

6) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku  

7) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych 

 

2. Wymagania dodatkowe 

1) doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych; 

2) obsługa programu komputerowego do Świadczeń Rodzinnych (ŚR) oraz Funduszu 

Alimentacyjnego (FA); 

3) znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy  o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; 

4) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;  

5) umiejętność sprawnej organizacji pracy; 

6) samodzielność, kreatywność,  odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie;  

 

3. Główne obowiązki 

1) Udzielanie informacji i  pomoc klientom przy wypełnianiu wniosków dot.  Świadczeń Rodzinnych 

(ŚR), jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz 

świadczeń o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za Życiem’’; 

2) Przyjmowanie, ewidencjonowanie i weryfikacja złożonych wniosków o przyznanie prawa do 

świadczeń rodzinnych oraz dodatków do świadczeń rodzinnych,  jednorazowej zapomogi                             



z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczeń o wsparciu kobiet                       

w ciąży i rodzin ,, Za Życiem’’ wraz z wymaganymi dokumentami; 

3) Prowadzenie akt indywidualnych osób korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za Życiem’’; 

4) Obsługa programu komputerowego do Świadczeń Rodzinnych (ŚR); 

5) Realizacja zadań z zakresu  świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych; 

6) Realizacja zadań dot. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; 

7) Realizacja zadań wynikających z zakresu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; 

8) Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego i  świadczeń 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za Życiem’’; 

9) Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji  Świadczeń Rodzinnych (ŚR); 

10) Uzyskanie i weryfikacja  informacji za pomocą  systemu Emp@tia między ośrodkami pomocy 

społecznej, centrami pomocy rodzinie, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, Krajowym 

Rejestrem Sądowym, ZUS; 

11) Wprowadzenie i generowanie danych z systemu informatycznego; 

12) Prowadzenie korespondencji w sprawach świadczeń rodzinnych. 

 

4. Wymagane dokumenty 

1) List motywacyjny; 

2) Curriculum Vitae; 

1) Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

3) Kserokopia dowodu osobistego; 

4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych; 

5) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.). 

7) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń, posiadanych kwalifikacji, 

w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopie dokumentów potwierdzających 

niepełnosprawność; 

8) Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego 

stosunku pracy; 



9) List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r., r., 

poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 

902) . 

10) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. 

5. Warunki pracy: 
 

1) wymiar czasu pracy – pełny etat  

2) miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Celestynowie 

3) pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 

 

 

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                   

w Celestynowie  - pokój nr 13 , w terminie do dnia 16.10.2017r.  do godz. 17 00 lub za pośrednictwem 

poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów z dopiskiem : „ 

Naboru na  stanowisko pracy referent w dziale świadczeń rodzinnych  w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Celestynowie. Informacje na temat naboru na w/w stanowisko można uzyskać pod  nr tel. 

22 789-70-54 wew. 125. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku  wysłania pocztą liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                   

w Celestynowie. 

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa                                                 

kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru 

będzie umieszczona na stronie www.gops.com.pl, http://gopscelestynow.bip.eur.pl/public/ oraz na 

tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie. 

 

 

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Celestynowie 

 
Barbara Markowska 

 

 

 

 
 

http://www.gops.com.pl/

