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Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Aspirant pracy socjalnej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

DYrektor Miejskiego OŚrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogŁaszanabór na wolnestanowisko praay - aspirant pracy sóclatnej

I. OkreśIenie stanowiska pracy aspirant pracy socjalnej
]] umowa o pracę na cz,as określony
2) wymiar czasupracy -pełen etat
3) miejsce pracy - Miejski ośrodek pomocy społecznej w Redzie

il.
1)

Niezbędne wymagania:

Łbl1'l'ry9 Polskie lub obywatelstwo pństwa członkowskiego Unii Europejskiej lubmnego PństwĄ którego obYwatelom, na podstawie umów międzynarodowych lubPrzePisów Prawa wsPÓlnotowego, p.ry.ł.rgrlÓ p.u;o poaję"iu zatrudnienia na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej,
pełna zdolność do czynności prawnych 

9razkorzystanie w pełni zprawpublicznych,niekaralnoś ć za przestępstwo umyśllrie lub ;rśl'ffi;;;rięp.t*o skarbowe,wYkształcenie wYŻs.ze na jednymz kierunkó* nurt'.poł 
":Ćroy"t,pedagogika, 

pedagogikasPecjalna, Politologia, Polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
Preferowane wYksźałcenie, spełnienie có ""j#;jl;; e go znizej wgnienionychwarunków:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników sfuzb społecznychb) ukończenie studiów v,ryższychna kieńnku praca soclatrrac) ukończenie studiów v,ryźszych o specjalnośc i przygotowującej do zawodupracownika socjalnego najednym z kińńow: pedagogika, pedagogika specjalna,

Politologia, PolitYka społeczna, psychologiu, ,o.]oio§ia, naut i o ÓaŹirri" (zgodniez ,art. 116 ust. 1 ustawy z dn. !2-marca 2004 r. o pomocy społecznej(tj.Dz.U. z20l8 r., poz. I-508 ze zm.)
znajomość przepisów prawa z zakresu:

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t1. Dz. IJ. z 2018 r.,poz. 1508 zenn.)
ustawY z dnia 27 czerwca 2017 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego(tj.Dz.U. z20I8 t. poz.2096)
ustawy z dnia 29 lipca 2991, o przeciwd ziałaniuprzemocy w rodzinie(tj. Dz.U. z 2015, poz. 1390 r"ń,Y.
ustawY z dnia 9 czerwca 201 1 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejfi.t.Dz.U.z2018r.poz.998zezm.) ---::: 

"ustawY z dnia 26 Pńdziemika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości iprzeciwdziałaniu. alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2I3Ą '

ustawY z dl'^u 29 liPca 2005 roku ; przeciwdziałaniu narkomanii(tl.Dz.U. z2018 poz.1030 Źe zm.)
ustawy z dni2 25 lutego t964 roku kodeks rodzinrry i opiekuńczy(tj. Dz.U. z2017 poz.682 ze zm.).

wiedza.w zakresie przypisanych do stanowi skazadń,
odpowiedzialność, sumiennośó, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,biegła znaj omo ść pro gramów komputerolvych Mi cro soft offi ce.
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II Wymagania dodatkowe :

1) umiejętność pracy w zespole.
ż) znajomość obsługi komputera,
3) umiejętnośó nawiązania współpracy zinnymi jednostkami i instl.tucjami,
4) umiejętność prowadzęniapracy z klientem trudnym,
5) samodzielnośó w działaniu orazrykazywanie własnej inicjatywy,
6) komunikatywnośó, empatia, zaangńowartie, asertyrłmość, kreatlłvność,
7) odporność na sytuacje stresowe,
8) szkolenia z zakcesl profilaktyki uzależnięfl, przeciwdzińartia przemocy, realizacji

pro gramów pro fi l aktyc zny ch,
9) uprzejmość i życzliwośó w kontaktach z klientami,

III. Do zakresu zadań aspiranta pracy socjalnej należećbędzie w szczególności:
1. Przygotowywanie projektów :

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Gminnego Programu Ptzeciv,ldzińartia Narkomanii

2. Bieżąca koordynacj a zńań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwipywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu
P r zęciw działaria Narko manii,

3. Koordynowanie, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu
Przeciwdziałania i ograniczeniu problemów alkoholowych i narkomanii na terenie
Gminy,
Analizaproblemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy,
Realizacja:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwipywania Problemów Alkoholowych
- Gminnego Programu Przeciw dzińartia Narkomanii
Udzielanie rodzinom,, u których występują problemy alkoholowe i narkomanii
pomocy specjalistycznej: prawnej, pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej i
psychiatrycznej,

7. Prowadzenie prolrlaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwĄzywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w
szczególności dla dzieci i młodzieży,

8. Informowanie o możliwościach podj ęcia leczenia uzależńeń,
9. Nadzór w zakresie wykonywania zadań zgodnie z planem finansowym oraz

harmono gramem w/w Pro gramów
10. Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy - kampanii i akcji edukacyjnych oraz

profilaktycznych,
II. Analiza i diagnoza problemów alkoholowych i narkomanii oraz możIiwości ich

r o mviązyw ańa z uwzglę dni eniem przec iw-ćIziałania przemo cy w ro dzini e,
12. Obsfuga biurowo-administracyjna i merytoryczna na tzecz Gminnej Komisji ds.,

13. Współpraca z placówkami oświatowyrni w zakrdsie profilaktyki uzależnień -
Gminnego Programu Profilaktyki i kozwiryywania Prgblemów Alkoholowych i
GminnegoProgramuPrzęciwdziałaniaNarkomanii, J

14. Sporządzanie sprawozdńi raportów wynikającychzrealizacji w/w programów.
15. Realizowanie innych zadń wynikających z obowiązującychprzepisów prawa.
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IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na wolne aspiranta pracy socjalnej
wTmagane są' następujące dokumenĘ:

1) zyciorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczaj ący wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oruz posiadaniu pełni praw

publicznych,
8) oświadczęnie o wyrazeniu zgody naprzeflłarzanie danych osobowych o treści:

,,Wyrużam zgodę"na przetvłarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(t.1. Dz. U,. z 2018 poz. 1000 ze zm.)".

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 511 ze zm.) tynosił w grudniu 2018 roku
mniej nź60/".

Przewidywany termin zawarciaumowy o pracę : luty 2019

Wyrnagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Redzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 84-240 Reda,
ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy aspirant
pracy socjalnej" w terminie do 31 stycznia 2019 roku do godziny 15-tej.

Dokumenty,.J<tóre wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.

OgłaszĄący zasttzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania
przyczyn.

Inne informacje:
1) Kandydaci zakwalifikowani zostanąpowiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie

naboru.
2) Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawaraię;1n uĘowy o pracę, zobowiązany

j e st przedło ży ć zaświadczenie o niekaralności.
4) Dodatkowe informacje możnauzyskaó pod numerem telefonu: (58) 678 58 65

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej




