
Celestynów, dnia  07.09.2016r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 13.2016 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie 

z siedzibą: ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów 

 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie 

 

1. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie, 

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

3) niekaralność sądowa za  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4) nieposzlakowana opinia, 

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy, 

6) 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 2016 r., poz. 930), 

 

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. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) doświadczenie na stanowisku  pracownika socjalnego, 
2) umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows, MS Office oraz 

Internet, 
3) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
4) umiejętność pracy w zespole, 
5) rzetelność, sumienność, uczciwość, systematyczność, dokładność, samodzielność, 

odpowiedzialność, 
6) komunikatywność w mowie i piśmie,  
7) prawo jazdy kat. B. 



 
3. Zakres głównych zadań na stanowisku: 
 

1) praca socjalna, 

2) dokonywanie analiz i oceny zjawisk, kto re powodują zapotrzebowanie na s wiadczenia                                                  

z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych s wiadczen , 

3) rozeznanie sytuacji z yciowej oraz  potrzeb oso b i rodzin dla celo w pomocy społecznej, 

przeprowadzanie wywiado w s rodowiskowych, sporządzanie decyzji administracyjnych, 

4) prawidłowe i racjonalne dysponowanie przyznanym budz etem adekwatnie do potrzeb klienta 

i moz liwos ci Os rodka oraz przekładanie miesięcznych rozliczen  finansowych                                                       

z wykorzystanych s rodko w przy planowaniu pomocy,  

5) udzielanie informacji, wskazo wek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw z yciowych 

osobom, kto re dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywac   problemy będące 

przyczyną trudnej sytuacji z yciowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji 

tych zadan , 

6) pomoc w uzyskaniu dla tych oso b będących w trudnej sytuacji z yciowej poradnictwa 

dotyczącego moz liwos ci rozwiązywania problemo w i udzielania pomocy przez włas ciwe 

instytucje pan stwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie                                 

w uzyskiwaniu pomocy,  

7) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

8) pobudzanie społecznej aktywnos ci i inspirowanie działan  samopomocowych                                          

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb z yciowych oso b, rodzin, grup i s rodowisk społecznych, 

9) wspo łpraca i wspo łdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 

patologii i skutko w negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutko w ubo stwa w tym                              

asystentem rodziny, 

10) wspo łpraca z organizacjami pozarządowymi, kos ciołami, instytucjami w zakresie  

organizowania pomocy, w tym wspo łpraca z zespołem interdyscyplinarnym,  

11) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację z yciową oraz 

inspirowanie powołania instytucji s wiadczących usługi słuz ące poprawie sytuacji takich oso b 

i rodzin,  

12) wspo łuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdroz eniu oraz rozwijaniu regionalnych                   

i lokalnych programo w pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakos ci z ycia,  

13) praca w rejonie opiekun czym wskazanym przez kierownika, 

14) prowadzenie akt indywidualnych oso b korzystających z pomocy, 

15) przygotowywanie ocen, analiz, plano w oraz sprawozdan  z realizacji zadan  objętych zakresem 

działania,  

16) sporządzanie opinii, informacji i zas wiadczen ,  

17) sporządzanie kontrakto w socjalnych, 

18) udział w pracach  grup roboczych powołanych przez Zespo ł Interdyscyplinarny, 

19) praca w programie Pomost STD. 

 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku  
 

1) wymiar czasu pracy – pełny etat  

2) pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 

3) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie;  

4) praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze;  

5) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, tygodniowo 40 godzin;  

6) narzędzia pracy: telefon, fax, komputer, kserokopiarka;  



7) praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Celestynowie;  

8) praca przy monitorze ekranowym.  

9) przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy –   październik 2016  

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej                                      

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%. 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) list motywacyjny, 

2) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

3) kwestionariusz osobowy, 

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

5) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy , 

6) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 

7) kopia dowodu osobistego, 

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu                                    

z pełni praw publicznych,  

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku 

pracownika socjalnego, 

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Celestynowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U z 2015r., poz. 2135)., 

 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 
 
 
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Celestynowie - pokój nr 13 , w terminie do dnia 21.09.2016r. do godz. 14.00 lub 

za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Regucka 3, 05-430 

Celestynów z dopiskiem : „ Nabór na wolne stanowisko pracy : pracownik socjalny                                           

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie’’, 

2) 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,  

3) 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.  

 

 

 

 



8. Inne informacje  
 
1) List motywacyjny oraz szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji na stanowisko  pracy pracownik socjalny  w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Celestynowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U z 2015r., poz. 2135 ze zm. ) oraz własnoręcznym podpisem, 

2) pierwszy etap naboru – otwarcie i analiza złożonych dokumentów, 

3) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 

rozmowy kwalifikacyjnej, 

4) kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani, 

5) dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt 

osobowych,  

6) dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych 

w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną 

komisyjnie zniszczone.  

 

 
 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Celestynowie 

Barbara Markowska 

 


