
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

84-240 Reda, ui, D*rilt-,wskrego 25

tel. 58 67B-5B{5. fax 58 678-60-69

Ogłoszenie o naborze na §tanowi3ko urzędnicze
referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy - referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

I. Określenie stanowiska:
1) umowa o pracę lua Qzas określony.
2) wymiar czasu pracy - pełen etat.
3) miejsce pracy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie.

II. Wymaganiąniezbędne :

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pństwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub innego pństwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzyrarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) 'pełnazdolność do cąmności prawnychorazkorzystanie wpełni zpraw publicznych,
3) niekaralność zaprzestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wyksźałcenie min. średnie i minimum roczny stazptacy wjednostce samorządowej
5) znajomość przepisów prawa

- ustawy z dńa 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U z 2018r. poz. ż096)

- ustawy zdńa 28 listopada}}}3r. o świadczeniach rodzinnych (tj.Dz.U. z20l8t.
poz.2020 ze zn.)

- ustawy z dnia 30 kwietnia 20l4r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(tj.Dz.U. z20l7r. poz.2092 ze zm.)

- ustawy z dnia7 vT ześnia2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tj.Dz.U z20l8r.poz.554 ze zm.)

- ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciĘy i rodzin ,,Zażyciem"
(Dz. U. z2016r. poz. 1860)
- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy pństwa w wychowywaniu dzieci (t,l.Dz.
U. z20l8r. poz.2137)

6) wiedzaw zakresie przypisanych do stanowiska zadan,
7) odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętnośó pracy w zespole,
8) biegła znajomość programów komputerofr.h Microsoft Office.

II Wymagania dodatkowe :

1) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialne.go lub jednostkach
' or ganizacyj nych samorządu terytorialnego,

2) znĄomośó obsługi komputera,
3) umiejętnośó nawipania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
4) umiejętność prowadzeniapracy z klientem trudnym,
5) umiejętność samodzielnej organizacjipracy, systematycznośó, zdyscyplinowanie,

odpowiedzialnośó oraz wykazywanie własnej inicj atpvy,
6) komunikatywność, empatia, zaangużowanie, aseńyrłność, kreatywność,



7) odporność na sytuacje stresowe,
8) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami
9) umiejętnośó pracy w zespole.

III. Do zakresu zadań referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
na|eżeć będzie w szczególności:

1 . przyj mowanie, rej estrowanie, weryfikacj a wniosków doty czący ch:
- świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego,

j ednorazowego świadc zenia,,za ży ciem"
2. prowadzenia postępowń w celu ptzyznania świadczeń zgodnie z obowiązlĄącymi

przepisami
3. prowadzenie dokumentacji dotyczących świadczeń
4. obsługa systemu teleinformaty cznego - Emp @tia
5. tworzenie list wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, funduszu
alimentac yj np go, j ednorazowe go świ adc zenia,,za ży ciem"
6. wydawanie zaświadczeń i prowadzenie stosownych rejestrów
7. współpraca z innymi Organami,
8. przygotowanie i przekazanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego
9. 'przygotowanie planów i prowadzenie sprawozdawczości gminnej w sprawie

świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego,
j ednorazowe go świadcz enia,,za ży ciem"

10. prowadzenie postępowń w/s nienależnie pobranych świadczeń
1 1 . sporządzanie spraw ozdań rzeczowo-ftnansowych

IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko referenta wymagane
są następujące dokumenĘ:

a) zyciorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) dokumenty potwierdzające wymagarry stażpracy w jednostce samorŻądowej

0 inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach oruz dokumenty
uprawniaj ące do zatrudnienia,

g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o pełnej zdolności dó czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw

publicznych,
i) oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanierdanych osobowych na potrzeby' rekrutacji (Dz.IJ. z 20l6t. poz. 922).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumióniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (i.t. Dz.U. 2018 poz. 5l1 z póź. zm.) wynosił w grudniu 2018 rok
mniej nń6oń.



Przewidywany termin za,warciaumowy o pracę : luty 2019r.

Nabór na wolne stanowisko utzędnicze referenta ds. świadczęń rodzinrtych i funduszu
alimentacyjnęgo w terminie do dnia 2I stycznia}D79r. do godz. 15.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Redzie lub przesłać pocńą na adręs: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25
z dopiskiem na kopercie: ,,Nabór na stanowisko wzędńcze referenta ds. świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego." w terminie do 2l stycznia 2019 roku do godziny
15.00.

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

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania
przyczyn. 

.

Inne informacje:
1) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie roznowy

'kwalifikacyjnej.
2) Oferty osób nie zakwalifikowanych zostanąkomisyjnie zniszczone.
3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany

j est przedło żyć zaśńadczenie o niekaralności.
4) Dodatkowe informacje mozna uzyskaó pod numerem telefonu: (058) 678 58 65.

Dyrektor
Miej skiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rędeie
,c-bbę{
,zata KlEbba




