
oGŁoszENlE Nr 1/2013

DYREKToRA MlEJsKo - GMtNNEGo ośRoDKA PoMocY sPoŁEczNEJ W WlĘcBoRKU

z dnia 11 lutego 2OL3 r.

o NABoRZE NA WoLNE sTANoWlsKo URzĘDNlczE

Referenta

w Dziale świadczeń Rodzinnych i A|imentacyjnych

w Miejsko - Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza22a

Na podstawie art. 11 ustawy zdnia2t Iistopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz.

U' Nr 223, poz. 1458, z poźn, zm.) Dyrektor Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w

Więcborku ogtasza otwarty ikonkurencyjny nabór na wo|ne stanowisko urzędnicze w Miejsko -

Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku, u|. Mickiewicza22A,89-410 Wiecbork.

1. okreś|eniestanowiska:

Referent - pełen etat

2. Wymagania zwiqzane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne w odniesieniu do kandydata:

' jest obywatelem polskim, z zastrzezeniem art. 1l- ust. 2 i3 ustawv o pracownikach

samorzqdowych,

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

. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarzenia pubIicznego Iub umyś|ne przestępstwo skarbowe,

. cieszy się nieposzlakowanq opiniq,

. posiada co najmniejwyksztatcenie średnie.

b) wymagania dodatkowe w odniesieniu do kandydata:

. znajomość przepisów Ustawy z dnia 28 |istopada 2003r' o świadczeniach rodzinnych (tekst

jedno|ity z 2006r. Dz.U. Nr 1'39, poz, 992 z poźn. zm,),

. znajomość przepisów Ustawy z dnia 7 września 20o7r. o pomocy osobom uprawnionym

do aIimentów (Dz'U. z2007r, Nr ]-92, poz. I378 z poźn. zm,),

. znajomość przepisów Ustawy z dnia 2t listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych

(Dz.U. z2008 r. Nr223, poz' 1458 zpoźn'zm.),

. znajomość przepisów Ustawy z dnia 1.6 |istopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz'U. z

20I2r, po2.1.282),



r znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedno|ity z 2000r.

Dz'U. Nr 98, poz. 1o71' z poźn. zm.),

. znajomość przepisóW Ustawy z dnia 73 października 1998r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (tekst jedno|ity Dz'U. z20a9r' Nr 205, poz. 1585 zpoŹn,zm'|

. umiejętność obstugi komputera,

. predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność

pracy W zespole, wysoka ku|tura osobista, kreatywność, komunikatywność,

samodzieIność,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

. udzie|anie osobom ubiegajqcym się o przyznanie świadczen szczegótowych informacji z

zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu a|imentacyjnego,

. wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i

funduszu a limentacyjnego,

. prowadzenie wtaściwego postępowania administracyjnego prowadzqcego

do wydania decyzji administracyjnej,

. przygotowywanie postanowień idecyzji administracyjnych z zakresu świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

r przeprowadzanie wywiadów aIimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majqtkowych,

. prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,

. prowadzenie spraW dotyczqcych wydawania zaświadczeń W sprawie świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

r przygotowywanie informacji i danych niezbędnych do sporzqdzania sprawozdań

z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu aIimentacyjnego,

. sporzqdzanie Iist wyptat świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i funduszu

aIimentacyjnego i prowadzenie czynności umoż|iwiajqcych dokonanie przeIewów

ba n kowych,

. prowadzenie czynności prowadzqcych do usta|ania niena|eżnie pobranych świadczeń,

. prowadzenie postępowania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

. wspótpraca z innymi osobami, instytucjami iorganami w celu właściwego załatwiania

spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu a|imentacyjnego.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy jest zloka|izowane w budynku biurowym i wyposażone w urzqdzenia biurowe,

jak komputer zoprzYrzqdowaniem, te|efon, stót, siedzisko i inne sprzęty, które spełniajq ogó|ne

wymagania' Wilgotność wzg|ędna powietrza jest umiarkowana, a środowisko termiczne spetnia



5.

6.

Warunki komfortu cieplnego. Dodatkowe uciqż|iwości mogq być zwiqzane z użytkowaniem

komputera, WystępoWaniem czynników stresogennych oraz oczekiwanq dyspozycyjnościq.

Informacja, czY w miesiqcu poprzedzajqcym datę upubIicznienia ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi co najmniej 6%:TAK

Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny,

b) Zyciorys (curriculum vitae),

c) Kwestionariusz osobowy dIa osoby ubiegajqcej się o zatrudnienie - formuIarz dostępny na

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

MGoPS (pok. 33),

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

potwierdzajqce okresy zatrudnienia,

e) Kserokopie dokumentów potwierdzajqcych wykształcenie i dodatkowe kwaIifikacje,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu petnejzdo|noścido czynności prawnych ikorzystaniu z

pełni praw pubIicznych,

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

pubIicznego Iub umyś|ne przestępstwo skarbowe,

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

w dokumentach ap|ikacyjnych do ce|ów naboru zgodnie z ustawq zdnia29 sierpnia 1"997 r.o

ochronie danych osobowych (Dz. U' z2002 r., Nr 101., poz.926 z poźn zm.) oraz ustawq z dnia

21 |istopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. Nr223, poz'1'458,zpoźn'zm.),

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa w punkcie 6a, 6c, 6f,69,6h na|eży wtasnoręcznie

podpisać'

Termin i miejsce składania dokumentów:

oferty naIeży sktadać do dnia 21 lutego 2OL3 r, do godz' 15@ w siedzibie Miejsko. Gminnego

ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku u|. Mickiewicza 22A, 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 wo|ne stanowisko Referenta w

Miejsko-Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku,,, na kopercie w |ewym górnym

rogu na|eży 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.

Dodatkowe informacje:

. Dnia 22 |utego 2013 r. komisja dokona oceny formalnej złożonych dokumentów.

7.

8.



Dla osób spetniajqcych wymagania forma|ne rozmowa kwa|ifikacyjna odbędzie się w dniu

25 |utego 2ot3 r, o godz. 1000 w siedzibie Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w

Więcborku u|. Mickiewicza 22^' Kandydaci spełniajqcy wymagania formaIne zostanq

powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej indywidualnie.

Informacja 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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