
oGŁoszEN|E Nr 2/2011

DYREKToRA MtEJsKo - GMlNNEGo ośRoDKA PoMocY sPoŁEczNEJ W WIĘcBoRKU

z dnia 20 wneśnia 2otl r.

o NABoRZE NA WotNE sTANoW|sKo URzĘDNlczE

Referenta

w Miejsko . Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

Na podstawie art. 11 ustawy zdnia2L |istopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz.

U' Nr 223, poz. 1-458, z poźn. zm.) Dyrektor Miejsko . Gminnego ośrodka Pomocy Spotecznej w

Więcborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wo|ne stanowisko urzędnicze w Miejsko .

Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku, u|. Mickiewicza 22A,89-410 Więcbork.

1. określeniestanowiska:

Referent - % etatu

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne w odniesieniu do kandydata:

. jest obywatelem polskim,

. ma petnq zdo|ność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw pub|icznych,

. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umyś|ne przestępstwo ścigane z

oskarżenia pubIicznego Iub umyś|ne przestępstwo skarbowe,

. cieszy się nieposz|akowanq opiniq,

. posiada co najmniej wykształcenie średnie informatyczne Iub roZpoczęte studia na

kierunku informatyka.

b) wymagania dodatkowe w odniesieniu do kandydata:

. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, kodeksu postępowinia

ad ministracyjnego, ustawy o pracown i kach sa morzqdowych,

. znajomość na poziomie administracyjnym systemów operacyjnych MS Windows

XP/Vista/Windows 7,

. umiejętność administrowania sieciq komputerowq,

' znajomość zagadnień zwiqzanych z bezpieczeństwem sieci i archiwizacjq danych,

. umiejętność administracji aktywnymi urzqdzeniami sieciowymi,

. znajomość zagadnień z zakresu administracji e|ektronicznej (podpis elektroniczny, obieg

dokumentów, itp.),

. znajomość zagadnień budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego,



r umiejętność obstugi programów graficznych,

. predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność

pracy W zespoIe, wysoka ku|tura osobista, kreatywność, komunikatywność, samodzieIność,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

. prowadzenie spraw zwiqzanych z administracjq informatycznej sieci wewnętrznej ośrodka,

. administrowanie sieciq te|efonicznq oraz jej modernizacja i konserwacja,

. czuwanie nad prawidtowościq działania insta|acji a|armowej,

. administrowanie serwerem,

. sporzqdzanie kopii zapasowych danych,

. zapewnienie ciqgłości Iicencji programów komputerowych,

. instalowanie systemów i programów komputerowych,

. dokonywanie insta|acji i reinstalacji systemów operacyjnych,

. obsługa techniczna programów wykorzystywanych przez ośrodek, W tym opracowywanie

szabIonów i wzorów Wytwarzanej dokumentacji,

. czuwanie nad |egaInościq stosowanych programów komputerowych,

. czuwanie nad bezpieczeństwem przetwarzanych danych w formie eIektronicznej,

. prowadzenie spraw zwiqzanych z zarzqdzaniem stronq internetowq i pocztq e|ektronicznq

ośrodka'

. prowadzenie spraw z zakresu obsługi e|ektronicznej komunikacji z innymi jednostkami,

. prowadzenie spraw zwiqzanych zzaopatrzeniem oraz naprawq ikonserwacjq sprzętu, a także

z zakupem akcesoriów komputerowych,

. zapewnienie informacji wizuaInej d|a interesantów,

. współpraca przy opracowywaniu materiatów informacyjnych, druków, u|otek.

4. Wymagane dokumenĘ:

a) List motywacyjny,

b) Zyciorys (curriculum vitae),

c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej się o zatrudnienie - formularz dostępny na

stronie internetowej MGOPS www.bip.mgopswiecbork.pl oraz u Inspektora ds. personalnych

McoPS (pok.33),

d) Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub inne dokumenty

potwierdzajqce okresy zatrudnienia,

e) Kserokopie dokumentów potwierdzajqcych wykształcenie i dodatkowe kwaIifikacje,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z

pełni praw pubIicznych,



g) oświadczenie kandydata o niekara|ności za umyś|ne przestępstwo ścigane z oskarżenia

pu bIicznego I u b umyś|ne przestępstwo ska rbowe,

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w dokumentach ap|ikacyjnych do ce|ów naboru zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r., Nr 1"01, poz.926zpoźnzm.) oraz ustawq z dnia

21 |istopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. Nr223, poz. 1458, zpoźn.zm.).

Dokumenty ap|ikacyjne, o których mowa w punkcie 4a,4c,4f,49,4h na|eży własnoręcznie

podpisać.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

oferty na|eży składać do dnia 30 września 2011 r. do godz. 15@ w siedzibie Miejsko . Gminnego

ośrodka Pomocy Spotecznej w Więcborku ul. Mickiewicza f2A,89-410 Więcbork, pok. Nr 34

osobiście |ub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do siedziby MGOPS, a nie

nadania) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:,,Nabór na wolne stanowisko Referenta w

Miejsko.Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku,,, na kopercie w lewym górnym

rogu należy wpisać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata.

oferty, które wptynq do Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku po

uptywie wskazanego terminu nie będq rozpatrywane.

6. Dodatkoweinformacje:

. Dnia 3 paŹdziernika 20]']. r. komisja dokona oceny formaInej złożonych dokumentów.

. Dla osób spełniajqcych wymagania forma|ne rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu

6 października 2011 r. o godz. 10m w siedzibie Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy

Społecznej w Więcborku u|. Mickiewicza ŁfA, Kandydaci spełniajqcy wymagania formaIne

zostanq powiadom ieni o rozmowie kwa lifikacyjnej indywid ua Inie.

. lnformacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGoPS

www.bip.mgopswiecbork.p| oraz na tabIicy ogłoszeń w siedzibie MGoPs'

Dyrektor Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku zastrzega sobie prawo

odwołania konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
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