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OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 3/POKL/2013 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CELESTYNOWIE 
Z SIEDZIBĄ: UL. REGUCKA 3, 05-430 CELESTYNÓW 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO  

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytet VII Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej 
 

Wymagania niezbędne: 

• obywatelstwo polskie, 

• pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

• niekaralność sądowa za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

• nieposzlakowana opinia, 

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko pracy, 

• wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie             
z ustawą o pomocy społecznej określonej w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), 
Pracownikiem może być osoba, która 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 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności 
przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 

a) pedagogika, 
b) pedagogika specjalna, 
c) politologia, 
d) polityka społeczna, 
e) psychologia, 
f) socjologia, 
g) nauki o rodzinie. 
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• znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, 

• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

Wymagania dodatkowe: 

• mile widziane doświadczenie w pracy pracownika socjalnego, 

• udział w realizowanych projektach POKL, 

• umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych, 

• umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows, 

• umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 

• umiejętność pracy w zespole, 

• uczciwość, systematyczność, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność. 
 

Zakres głównych zadań na stanowisku: 

• realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego 
realizowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 

• współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem. 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

• List motywacyjny, 

• Życiorys (CV), 

• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i przebieg zatrudnienia, 
w tym dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy, 

• Kserokopia dowodu osobistego, 

• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu               
z pełni praw publicznych,  

• Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 

• Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku 
pracownika socjalnego, 

• Podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002, nr .101, poz. 926 ze zm.) 
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Warunki pracy: 

• wymiar czasu pracy – pełny etat 

• miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie 

• przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy –  czerwiec  2013  

• przewidywany czas  zatrudnienia – czerwiec 2013 – lipiec  2014 

Informacje dodatkowe: 

Informacje na temat naboru na w/w stanowisko można uzyskać pod nr tel. 22 789-70-54               
wew. 125.  

Oferty, które wpłyną po niżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dla oferty 
przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a  nie data nadania. 

Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Osoby zainteresowane  prosimy osobiście o dostarczenie do  GOPS w Celestynowie 
(pokój nr 11) lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów 

 

na adres: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Regucka 3 

05-430 Celestynów 
tel./fax (22) 789 70 54 

 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

finanse@gops.com.pl 
 

w terminie do dnia 13 czerwca 2013 do godz. 1500  
(liczy się data wpływu) 

Z DOPISKIEM NA KOPERCIE „PRACOWNIK SOCJALNY” 

 
 

 

 

 

 


