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OGtOSZENIE
o naborze na wolne stanowiska urz^dnicze
zdma31.10.2016r.
Kierownik Osrodka Pomocy Spoiecznej w Krapkowicach
ogtasza nabor na wolne stanowiska pracy:
1. Referent ds. swiadczen wychowawczych
w Dziale Swiadczen Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
w petnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatow do wylonienia: 1 osoba
2. Referent ds. swiadczen wychowawczych
w Dziale Swiadczen Rodzinnych 1 Funduszu Alimentacyjnego
Vz wymiaru czasu pracy
liczba kandydatow do wytonienia: 1 osoba

1. Nazwa 1 adres jednostki:
Osrodek Pomocy Spoiecznej, ul. Damrota

2, 47-303

Krapkowice

2. Okreslenie stanowisk:
Referent ds. swiadczen wychowawczych
3. Wymagania niezb^dne:
1) obywatelstwo polskie,
2) petna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z petni praw publicznych,
3) Stan zdrowia pozwalaj^cy na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. swiadczen
wychowawczych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne przest^pstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe,
5) wyksztalcenie srednie lub wyzsze,
6) biegia znajomosc przepisow w zakresie postepowania administracyjnego, swiadczen
wychowawczych, swiadczen rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
7) CO najmniej 6 miesi^cy doswiadczenia w pracy w jednostkach administracji
samorz^dowej w obszarze swiadczen wychowawczych, swiadczen rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego,
8) znajomosc obslugi systemow informatycznych (Windows, Pakiet MS Office, poczta
elektroniczna),
9) nieposzlakowana opinia.
4. Wymagania dodatkowe:
1) znajomosc obslugi programu „SYGNITY",
2) znajomosc obstugi programu dotycz^cego elektronicznego obiegu dokumentow
„PROTON",
3) umiejftnosc organizacji pracy wlasnej,
4) umiej^tnosc pracy pod presj^ czasu i stresu,
5) wysoka kultura osobista,
6) samodzielnosc, sumiennosc i obowi^zkowosc,
7) odpowiedzialnosc,
8) umiej^tnosci interpersonalne, tj.: latwosc nawi^zywania kontaktu, komunikatywnosc,
empatia, cierpliwosc, umiej^tnosc pracy w zespole.
5. Zakres wykonywanych zadah na stanowiskach:
1) wydawanie zainteresowanym osobom wnioskow o przyznanie prawa do swiadczenia
wychowawczego,

2) przyjmowanie i rejestrowanie wnioskow o przyznanie prawa do swiadczenia
wychowawczego,
3) sprawdzanie pod wzgl^dem merytorycznym zbzonych wnioskow oraz wymaganych
dokumentow,
4) przeliczanie dochodu rodziny uprawniaj^cego do swiadczenia wychowawczego,
5) wprowadzanie wnioskow o przyznanie swiadczenia wychowawczego do systemu
inform atycznego,
6) wydawanie decyzji przyznaj^cych prawo do swiadczenia wychowawczego,
7) prowadzenie post^powah administracyjnych w sprawach weryfikacji nabytych
uprawnieh do swiadczenia wychowawczego,
8) prowadzenie biez^cej korespondencji dotycz^cej swiadczenia wychowawczego,
9) stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
10) stosowanie programu elektronicznego obiegu dokumentow „PROTON",
11) sporz^dzanie i wydawanie zaswiadczeh w sprawach swiadczenia wychowawczego,
12) systematyczne aktualizowanie danych osob korzystaj^cych ze swiadczenia
wychowawczego,
13) przechowywanie kompletnych wnioskow osob korzystaj^cych ze swiadczenia
wychowawczego,
14) prowadzenie postepowania administracyjnego w sprawach orzekania o nienaleznie
pobranych swiadczeniach wychowawczych,
15) przygotowywanie
list
wyptat
dia
swiadczenia
wychowawczego
zgodnie
z harmonogramem ptatnosci ustalonych w decyzjach administracyjnych,
16) wykonywanie sprawozdah w zakresie swiadczenia wychowawczego,
17) stata wspotpraca z pracownikami poszczegolnych dziatow OPS w Krapkowicach,
a takze instytucjami publicznymi,
18) udzia^ we wszystkich zaieconych formach doskonalenia zawodowego,
19) biez^ca znajomosc przepisow prawnych w zakresie powierzonych obowi^zkow na
zajmowanym stanowisku pracy,
20) wykonywanie innych polecen Kierownika Osrodka Pomocy Spoiecznej w Krapkowicach
oraz Kierownika Dzialu Swiadczen Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
6. Informacja o warunkach pracy na danych stanowiskach:
Stanowiska pracy znajduj^ si^ w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na II pi^trze
budynku. Budynek nie jest wyposazony w wind^. Gtowne wejscie do budynku nie posiada
stopni i wysokiego progu. W trakcie pracy b^dzie konieczne manualne korzystanie
z urz^dzeh technicznych (komputer osobisty, telefon, ksero, fax, itp.).
Zatrudnienie nast^pi na podstawie umowy o prac^.
7. Informacja, czy w miesi^cu poprzedzaj^cym dat^ upublicznienia ogtoszenia
wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu
przepisow o rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oraz zatrudnianiu osob
niepelnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:
W miesi^cu poprzedzaj^cym dat^ upublicznienia ogtoszenia wskaznik zatrudnienia osob
niepelnosprawnych nie osi^gn^t co najmniej 6 % .
8. Wymagane dokumenty oraz termin I miejsce ich sktadania:
1) list motywacyjny,
2) CV z doktadnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentow stwierdzaj^cych posiadane wyksztatcenie i kwalifikacje
zawodowe,
4) kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych staz pracy, w szczegolnosci:
swiadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu - zaswiadczenie oraz
dokumenty o posiadanym doswiadczeniu zawodowym (np. opinie, referencje),
5) kserokopie zaswiadczeh o ukohczonych kursach i szkoleniach,
6) kserokopie innych dokumentow o posiadanych kwalifikacjach, umiej^tnosciach,
uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzaj^ce spefnienie wymagah niezbednych
i dodatkowych,

7) kwestionariusz osobowy dIa osoby ubiegaj^cej si^ o zatrudnienie (do pobrania
w siedzibie Osrodka oraz na stronacii internetowych),
8) oswiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj^cym na zatrudnienie na okreslonym
stanowisku pracy,
9) oswiadczenie kandydata stwierdzaj^ce, iz posiada petn^ zdolnosc do czynnosci
prawnych oraz korzystania z petni praw publicznych,
10) oswiadczenie kandydata stwierdzaj^ce, iz nie byt skazany prawomocnym
wyrokiem s^du za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub
umyslne przest^pstwo skarbowe b^dz zaswiadczenie o niekaralnosci w tym
zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wczesniej niz
w okresie 3 miesi^cy przed dat^ ukazania s i ^ ogtoszenia o naborze,
11) oswiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
12) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dIa potrzeb
rekrutacji zgodnie z ustaw^ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z2016r., poz. 922),
13) kserokopia dokumentu potwierdzaj^cego niepetnosprawnosc (dotyczy osob
zamierzaj^cych skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
0 pracownikach samorzadowych).
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy przystac lub skladac w zamkni^tych kopertach
z adnotacj^: „Nab6r na stanowisko Referenta ds. swiadczen wychowawczych w Osrodku
Pomocy Spoiecznej w Krapkowicach" w sekretariacie Osrodka Pomocy Spoiecznej
w Krapkowicach przy ul. Damrota 2 w terminie od dnia 31.10.2016r. do dnia 14.11.2016r. do
godziny IS"".
Aplikacje, ktore wplyn^ do Osrodka po wyzej okreslonym terminie nie b^d^ rozpatrywane.
Dokumenty osob, ktore nie zakwalifikowaly sif do dalszego etapu rekrutacji, zostan^ wyslane
poczt^ pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres lub m o g ^ bye odebrane osobiscie
przez kandydatow w sekretariacie Osrodka.
Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaly si^ do dalszego
etapu i zostaly umieszczone w protokole, b^d^ przechowywane, zgodnie z instrukcji
kancelaryjn^ Osrodka Pomocy Spoiecznej w Krapkowicach, a nast^pnie przekazywane do
skladnicy akt Osrodka.
Natomiast dokumenty osoby, ktora zostanie wyloniona w procesie rekrutacji na dane
stanowisko, zostan^ dol^czone do jej akt osobowych.
Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Osrodka Pomocy Spoiecznej w Krapkowicach w dniu
15.11.2016r. ogodz. 8°^
Z regulaminem naboru mozna s i ^ zapoznac w Osrodku Pomocy Spoiecznej w Krapkowicach,
ul. Damrota 2 lub na stronie internetowej BIP: http://bip.ops.krapkowice.pl
oraz na stronie
tutejszego Osrodka ops.krapkowice.pl.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem tel. 77-44 66 559 wew. 21 - Dzial
Swiadczeti Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, wew. 18 - Dzial AdministracyjnoPracowniczy i BHP.
Informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona na stronie internetowej BIP, na stronie
Osrodka oraz na tablicy informacyjnej Osrodka Pomocy Spoiecznej w Krapkowicach.
0 terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spelniaj^cy wymogi formalne zostan^
powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Osrodek Pomocy Spoiecznej w Krapkowicach zapewnia, iz wszelkie informacje oraz dane
osobowe zostan^ wykorzystane wyl^cznie do celow zwi^zanych z rekrutacj^.
Jednoczesnie informujemy, iz Osrodek Pomocy Spoiecznej w Krapkowicach zastrzega sobie
prawo do odwolania konkursu.

9. Informacja dodatkowa:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegolowe CV (z
uwzgl^dnieniem
dokfadnego przebiegu pracy zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq: „Wyrazam zgod^
na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dIa potrzeb
niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r
0 ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r, poz. 922) oraz ustawq z dnia
21 listopada 2008r o pracownikach samorzqdowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r, poz.
902)".

