Nabor kandydatow do pracy na stanowisko Kierownika Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Kutnie
Wojt Gminy Kutno
oglasza konkurs na stanowisko
Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Kutnie
I. Wymagania niezbedne stawiane kandydatowi:
1. wyksztalcenie wyzsze oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy
Spolecznej zgodnie z art. 122.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy Spolecznej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1508 i 1693);
2. staz pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy spolecznej;
3. znajomosc regulacji prawnych z zakresu pomocy spolecznej, swiadczefi
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postepowania wobec dluznikow
alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o swiadczeniach
wychowawczych i ^Dobry start"., ustawy o przeciwdzialaniu narkomani,
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, ustawy o
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie i o Karcie Duzej Rodziny, dodatkow
mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastepczej, postepowania administracyjnego, kodeksu pracy,
finansow publicznych, samorzadu gminnego;
4. stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na ww. stanowisku;
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwa skarbowe;
6. pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzystania z praw publicznych;
7. obywatelstwo polskie
II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejetnosc kierowania zespolem pracownikow;
2. umiejetnosc praktycznego stosowania przepisow;
3. umiejetnosc analizy dokumento^v i sporz^dzania pism urzedowych;
4. umiejetnosc poprawnego formulowania decyzji administracyjnych;
5. predyspozycje: kreatywnosc, umiejetnosc pracy w zespole, umiejetnosc
skutecznego komunikowania sie; odpowiedzialnosc, terminowosc,
rzetelnosc, sumiennosc, obowiazkowosc, bezstresowosc, latwosc
nawiazywania kontaktow z ludzmi, wysoka kultura osobista;
6. bardzo dobra organizacja czasu pracy;
7. akrywnosc w doskonaleniu wlasnych umiejetnosci;
8. znajomosc procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania srodkow unijnych;
9. dyspozycyjnosc.
III. Zakres zadan wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Kierowanie dzialalnoscia. Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej oraz
reprezentowanie go na zewna^trz.
2. Realizacja zadan w zakresie pomocy spolecznej, swiadczefi rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, swiadczeh
wychowawczych, ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii, wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie i o Karcie Duzej Rodziny, dodatkow mieszkaniowych
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i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemic pieczy
zastepczej, postepowania administracyjnego, kodeksu pracy, flnansow
publicznych, samorzadu gminnego i innych wynikajacych z przepisow
prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki.
Organizacja pracy w GOPS na poszczegolnych stanowiskach pracy,
zapewniajaca sprawne wykonywanie zadafi.
Przestrzeganie dyscypliny budzetowej przy scislej wspolpracy
ze skarbnikiem gminy i glownym ksiegowym GOPS.
Organizacja pracy socjalnej Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej.
Nadzor merytoryczny nad praca. pracownikow i kontrola dokumentacji
prowadzonej przez pracownikow.
Analizowanie i ocenianie zjawisk powoduja,cych zapotrzebowanie na
swiadczenia z pomocy spolecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych
swiadczen.
Udzielanie informacji, wskazowek i pomocy w trudnych sytuacjach
zyciowych osobom potrzebujacym.
Wspoldzialanie z instytucjami, organizacjami spolecznymi,
stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakladami pracy w celu realizacji
zadafi spolecznych.
Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialnosc za maj^tek GOPS.
Przygotowanie i skiadanie informacji i sprawozdan dotycz^cych
funkcjonowania GOPS.
Pozyskiwanie srodkow pozabudzetowych, w tym unijnych.
Informowanie przelozonego o stanie prowadzonych spraw i zaistnialych
problemach.
Wykonywanie innych zadan zleconych przez Wojta Gminy Kutno.

IV. Oferta powinna zawierac nastepujace dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dyplomow oraz innych dokumentow potwierdzaj^cych posiadane
wyksztalcenie i kwalifikacje.
4. Kopie swiadectw pracy.
5. Podpisane oswiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci
prawnych, korzystaniu z pelni praw publicznych oraz braku prawomocnego
skazania za przestepstwa umyslne scigane z oskarzenia publicznego lub
umyslne przest^pstwo skarbowe.
6. Podpisane oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".
7. Wypelniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaja.cej si?
o zatrudnienie wg wzoru stanowiacego zal^cznik do niniejszego ogloszenia.
8. Kserokopie zlozonych dokumentow w ofercie musza. bye poswiadczone przez
kandydata za zgodnosc z oryginalem.

V. Warunki pracy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
Wymiar czasu pracy: pelny etat.
Miejsce pracy: Gminny Osrodek Pornocy Spolecznej w Kutnie, ul. Witosa 1,
Praca jednozmianowa.
Praca przy komputerze.
Praca z klientem.

VI. Oferty nalezy skladac lub przesylac w terminie do:
14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzedu Gminy Kutno lub na
adres: Urzad Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno w zamkni^tych kopertach
z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Kutnie."
Aplikacje, ktore wplyna. do urze du po terminie nie bed^ rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastapi komisyjnie w Urzedzie Gminy Kutno w dniu 17 grudnia
2018 roku, o godz. 10.00.
Szczegolowe informacje mozna uzyskac pod nr telefonu: 24 355 70 22. Kandydaci
zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, beda^
poinformowani telefonicznie o ich terminie. Lista kandydatow spelniajacych
warunki formalne zostanie umieszczona na stronie BIP Urzedu Gminy Kutno
www. bip. gminakutno. pi

VII. Inne informacje:
Nabor przeprowadzi komisja powolana przez Wqjta Gminy Kutno.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona niezwlocznie po jego
zakonczeniu na stronie BIP Urzedu Gminy Kutno www.bip.gminakutno.pl
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