
OSRODEK 
POMOCY SPOLECZNEJ 
ul. DaTirota 2.47-303 KRAPKOWiCE 

OGLOSZENIE 
o naborze na wolne stanowisko urz^dnicze 

z dnia 30.11.2017r. 

Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach 
ogtasza nabor na wolne stanowisko pracy: 

Referent ds. administracyjno-pracowniczych i bhp 
Vz wymiaru czasu pracy 

Dzial: Administracyjno-Pracowniczy i BHP 

liczba kandydatow do wytonienia: 1 osoba 

1. Nazwa i adres jednostki: 
Osrodek Pomocy Spotecznej, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice 

2. Okreslenie stanowiska: 
Referent ds. administracyjno-pracowniczych i bhp w Dziale Administracyjno-
Pracowniczym i BHP 

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. administracyjno-

pracowniczych i bhp, 
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne przest^pstwo scigane 

z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe, 
5) wyksztatcenie minimum srednie o specjalnosci: bezpieczehstwo i higiena pracy, 
6) biegta znajomosc aktow prawnych, w tym: Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze 

do Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz^dowych 
(Dz. U. z 2016r. poz. 902 z pozn. zm.), rozporz^dzenia Rady Ministrowz dnia 18 marca 
2009r. w sprawie wynagradzania pracownikow samorz^dowych (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1786), ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dia pracownikow jednostek sfery budzetowej (Dz. U. z 2016r. poz. 2217), ustawy z dnia 
13 marca 2003r. o szczegolnych zasadach rozwi^zywania z pracownikami stosunkow 
pracy z przyczyn niedotycz^cych pracownikow (Dz. U. z 2016r. poz. 1474), ustawy 
0 rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych 
(Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z pozn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zaWadowym 
funduszu swiadczeri socjalnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2191), rozporz^dzenie Rady 
Ministrow w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownikow 
samorz^dowych (Dz. U. Nr 55 z 2007r. poz. 361), ustawy o swiadczeniach pieni^znych 
z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzyhstwa (Dz. U. z 2017r. poz. 
1368), ustawy o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow przy pracy i chorob 
zawodowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1773 z pozn. zm.), ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeh Spotecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 887), ustawy o systemie 
ubezpieczeh spotecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1778), ustawy o swiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938), ustawy 
0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922), 

7) dokumenty potwierdzaj^ce staz co najmniej 1 roku pracy w jednostkach administracji 
samorzqdowej, 

8) biegta znajomosc obsiugi komputera, 
9) znajomosc obstugi systemow informatycznych (Windows, Pakiet MS Office, poczta 

elektroniczna). 



4. Wymagania dodatkowe: 
1) znajomosc Programu Kadry Welters Kluwer („ProgMan"), Ptatnik, POMOST Std, 
2) znajomosc programu dotycz^cego elektronicznego obiegu dokumentow „PROTON", 
3) umiej^tnosc organizacji pracy wtasnej, 
4) wysoka kultura osobista, 
5) samodzielnosc, sumiennosc i obowi^zkowosc, 
6) odpowiedzialnosc, 
7) umiej^tnosci interpersonalne, tj.: tatwosc nawi^zywania kontaktu, komunikatywnosc, 

empatia, cierpliwosc, umiej^tnosc pracy w zespole. 

5. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku: 
1) zglaszanie pracownikow do ubezpieczeh spotecznych i zdrowotnych, , 
2) prowadzenie akt osobowych pracownikow oraz ewidencji czasu pracy, 
3) archiwizacja akt osobowych oraz wydawanie zaswiadczen osobom, ktorych akta 

znajduj^ si^ w Osrodku, 
4) sporzqdzanie wnioskow w sprawie nagrod z Zaktadowego Funduszu Nagrod oraz 

nagrod jubileuszowych, 
5) prowadzenie wszelkich spraw zwiazanych z ubezpieczeniem pracownikow (renty, 

emerytury, swiadczenia rehabilitacyjne), 
6) prowadzenie analizy oraz statystyki i sprawozdawczosci, 
7) kontrola ewidencji uriopow wypoczynkowych, okolicznosciowych, bezptatnych, 

macierzyhskich, rodzicielskich i wychowawczych itd., 
8) kierowanie pracownikow na badania profilaktyczne (wst^pne, okresowe, kontrolne), 
9) wykonywanie czynnosci zwiazanych z zatrudnieniem pracownika, 
10) wykonywanie czynnosci zwiazanych ze zwolnieniem pracownika z pracy, w tym 

wypetnianie oraz wydawanie swiadectw pracy, 
11) przygotowywanie wnioskow w sprawie przyznania nagrody, a takze wnioskow 

0 ukaranie pracownika, 
12) prowadzenie spraw socjalnych pracownikow, 
13) obstuga programu Kadry Wolters Kluwer („ProgMan"), Ptatnik, POMOST Std, 
14) wspotpraca z Powiatowym Urz^dem Pracy w Krapkowicach w sprawie zatrudniania 

osob bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robot publicznych, skierowanych 
na staz, a takze do wykonywania prac spotecznie uzytecznych, 

15) prowadzenie niezb^dnej dokumentacji w WW. celu, 
16) analizowanie sytuacji kadrowej poprzez prowadzenie wykazow etatow 
17) wykonywanie czynnosci kancelaryjnych, tj.: obstuga techniczno-biurowa sekretariatu, 

rejestrowanie korespondencji i przesytek przychodzqcych (w wersji papierowej 
1 elektronicznej) oraz wysytanie pism wychodz^cych z Osrodka, 

18) przygotowywanie pism dIa potrzeb dziatu, 
19) obstuga centrali telefonicznej oraz innych urzqdzeh biurowych (fax, ksero), 
20) prowadzenie ewidencji wydatkow zwiazanych z wysytk^ korespondencji, 
21) ewidencjonowanie zwolnieh lekarskich i terminowe ich przekazywanie kierownikowi 

dziatu, 
22) sporz^dzanie planow uriopow wypoczynkowych pracownikow, 
23) prowadzenie zadah stuzby bezpieczehstwa i higieny pracy, 
24) biez^ca znajomosc przepisow prawnych i wytycznych w zakresie powierzonych 

obowiqzkow i zadari na zajmowanym stanowisku, 
25) udziat we wszystkich zaieconych formach doskonalenia zawodowego, 
26) przestrzeganie przepisow i zasad bhp i p. poz., _ 
27) zachowanie tajemnicy stuzbowej, 
28) dbanie o mienie Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach, 
29) wykonywanie innych poleceri zleconych przez Kierownika OPS, nie uj^tych wyzej, do 

ktorych pracownik posiada kwalifikacje. 



6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Stanowisko pracy znajduje si^ w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na II pi^trze 
budynku. Budynek nie jest wyposazony w wind^. GIdwne wejscie do budynku nie posiada 
stopni i wysokiego progu. W trakcie pracy b^dzie konieczne manualne korzystanie 
z urzqdzeh technicznych (komputer osobisty, telefon, ksero, fax, itp.). 

7. Informacja, czy w miesiqcu poprzedzajqcym dat? upublicznienia ogloszenia 
wskaznik zatrudnienia osob niepetnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 
przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepetnosprawnych, wynosi co najmniej 6%: 
W miesi^cu poprzedzajqcym dat^ upublicznienia ogtoszenia wskaznik zatrudnienia osob 
niepetnosprawnych nie osi^gnqt co najmniej 6%. 

8. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich sktadania: 
1) list motywacyjny - podanie o przyj^cie do pracy na stanowisko referenta ds. 

administracyjno-pracowniczych i bhp, 
2) CV z doktadnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
3) kserokopie dokumentow potwierdzajqcych posiadane wyksztatcenie i kwalifikacje 

zawodowe, 
4) kserokopie swiadectw pracy, 
5) kserokopie zaswiadczen o ukohczonych kursach i szkoleniach, 
6) kwestionariusz osobowy dIa osoby ubiegajqcej si^ o zatrudnienie (do pobrania 

w siedzibie Osrodka oraz na stronie internetowej), 
7) oswiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na okreslonym 

stanowisku pracy (do pobrania w siedzibie Osrodka oraz na stronie internetowej), 
8) oswiadczenie o niekaralnosci za przest^pstwa popelnione umyslnie oraz o petnej 

zdoinosci do czynnosci prawnych, korzystaniu z petni praw publicznych 
i obywatelstwie polskim (do pobrania w siedzibie Osrodka oraz na stronie 
internetowej), 

9) dokumenty potwierdzaj^ce co najmniej 1 rok pracy w jednostkach administracji 
samorz^dowej, 

10) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dia potrzeb 
rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922), 

11) kserokopia dokumentu potwierdzaj^cego niepetnosprawnosc (dotyczy osob 
zamierzaj^cych skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 
0 pracownikach samorz^dowych z dnia 21 listopada 2008r. Dz. U. z 2016r. poz. 
902 z pozn. z m ) . 

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy przystac lub sktadac w zamknietych kopertach 
z adnotacj^: „Nab6r na stanowisko referenta ds. administracyjno-pracowniczych i bhp 
w Osrodku Pomocy Spotecznej w Krapkowicach" w sekretariacie Osrodka Pomocy 
Spotecznej w Krapkowicach przy ul. Damrota 2 wterminie do dnia 11.12.2017r. do godziny 
16°°. 

Aplikacje, ktore wptyn^ do Osrodka po wyzej okreslonym terminie nie b^d^ rozpatrywane. 

Dokumenty osob, ktore nie zakwalifikowaty si^ do dalszego etapu rekrutacji, zostanq wystane 
poczt^ pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres lub mog^ bye odebrane osobiscie 
przez kandydatow w sekretariacie Osrodka. 

Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaty si^ do dalszego 
etapu i zostaty umieszczone w protokole, b§d^ przechowywane, zgodnie z instrukcj^ 
kancelaryjn^ Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach, a nast^pnie przekazywane do 
sktadnicy akt Osrodka. 



Natomiast dokumenty osoby, ktora zostanie wybniona w procesie rekrutacji, zostanq 
dol^czone do jej akt osobowych. 

Otwarcie ofert nast^pi w siedzibie Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach w dniu 
12.12.2017r. o godz. 9°° 
Z regulaminem naboru mozna si? zapoznac w Osrodku Pomocy Spotecznej w Krapkowicach, 
ul. Damrota 2 lub na stronie internetowej BIP (bip.ops.krapkowice.pi) oraz na stronie 
tutejszego Osrodka (ops.krapkowice.pl). 
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem tel. 774447618 Dziat Administracyjno-
Pracowniczy i BHP. 

Informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona na stronie internetowej Osrodka oraz na 
tablicy informacyjnej Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach. 

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spetniaj^cy wymogi formalne zostanq 
powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 
Osrodek Pomocy Spotecznej w Krapkowicach zapewnia, iz wszeikie informacje oraz dane 
osobowe zostanq wykorzystane wyt^cznie do celow zwiazanych z rekrutacjq. 

Jednoczesnie informujemy, iz Osrodek Pomocy Spotecznej w Krapkowicach zastrzega sobie 
prawo do odwotania konkursu. 

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