
MlEJsKo _ GMlNNY oŚRoDEl( PoMocY sPotEcżNE,l W WlĘc8oRKU

po§rukuje kandydata na §tanowisko:

Referent

w Dziale ŚWiadczeń Rodrinnych i Alimenta.yjnY.h

1. Forma zatrudnieniaI umowa o pracę na czas określony (za5tępstwo)

2. Wymiar €tatui pełen etat

3. Miejsce Wykonywania pracyI Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy spolecznej W Więcborku

4. Wymagania zwiąrane że stanoWiskiem:

a) wyma8ania W odniesieniu do kandvdat6:

. jest obywatelem polskim lub obywatelem inne8o państwa czlonkowskiego Unii

Europejskiej lub obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umÓW

międzynarodowych lub przepisóW prawa Wspólnotowe8o prżystu8uje prawo do podjęcia

2atrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Pojskiej i posiada znajomość jężyka po15kie8o

potwierdzoną dokumentem określonym W przepisach o 5łużbie cywilnej,

. ma pełną zdolnoŚĆ do cżynności praWnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

r nie byi skażany praWomocnym Wyrokiem sądu ża umyślne prżestępstwo ścigane

ż oskarżenia pub icznego lub umyŚlne przestępstwo skarbowe,

. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

r posiada Wykształcenie średnie,

r bie8ra obstuga komputera,

5. zakres zadań WYkonywanyah na stanowiskui

1) udzielanie osobom ubie8ającym się o przyznanie śWiadcżeń sżcze8ólowych informacji

ż zakresu śWiadczeń rodzinnych, fundLrszu alimentacyjne8o, zasiłku dla opiekunóW,

jednorazowe8o śWiadazenia na podstaWie ustaWy o Wsparciu kobiet W ciąży j lodzin ,,za
życiem" i śWiadczenia WychoWaWc?e8o?

2) WydaWanie, przyjmowanie i rozpatryWanie WnioskóW o przyżnanie śWiadcżeń rodzinnych,

funduszu alimentacyjne8o, żasiłku dla opiekunóW, jednorazowe8o śWiadczenia na

podstawie ustaWy o Wsparaiu kobiet W ciąży i rcdzin ,,za życiem'' i śWiadczenia

WychoWaWcze8o,

3) prowadżenie Wlaściwe8o postępowania administracyjne8o prowadzące8o do Wydania

decyżji administracyjnej,

4) prży8otowywanie postanowień i decyżji administracyjnych ż żakresu śWiadcżeń rodzinnych,

f!nduszu alimentacyjneto, zasiłku dla opiekunóW, jednorazowe8o śWiadczenia na



8)

5)

6)

7)

9)

10)

11)

1ż)

podstaWie ustaWy o Wsparciu kobiet W ciąży i lodżin ,,za żYciem'' i śWiadcżenia

przeprowadżanie WYW|adÓW alimentacyjnych i odbieranie oŚWiadczeń majątkoWych,

proWadzenie dokumentacji żgodnie ż przepisami prawa W tym żakresie/

prowadzenie spraw dotycżącYch WydaWania zaŚWiadczeń W sprawie ŚWiadczeń rodżinnych,

fundusżu alimentacyjne8o, zasilku dla opiekunóW, jednorazowe8o śWiadcżenia na

podstawie ustawy o wsparciu kobiet W ciąży i lodzin ,,za życiem'' i śWiadcżenla

przYgotowYwanie informacji idanych nieżbędnych do sporżądzania 5praWozdań ż zakresu

śWiadczeń rodzinnych, żasilku dla opiekunóW, jednorazowe8o śWiadcżenia na podstawie

ustaWY o wsparciu kobiet W ciąży i rodzin,,Za życiem" iświadczenia WYchoWaWczego,

5porząd2anie list Wypłat śWiadcżeniobiorcóW ŚWiadcżeń rodzinnych, fundusżu

alimentacyjne8o, zasiłku dla opiekunóW, jednorazowe8o śWiadczenia na podstawie ustawY

o Wsparciu kobiet W ciąźy i rodżin ,,za życiem" i ŚWiadcżenia Wychowawcże8o oraz

prowad2enie czYnnoŚci umożliwiających dokonanie przeleWÓW bankowYch,

prowad2enie czynnoŚci prowadżących do ustalania nienależnie pobranych świadczeń,

prowadzenie postępowania z zakresu koordynacjisystemÓW zabeżpieczenia społecżne8o,

Współpraca z innymi o5obami, instytucjami ior8anamiW celu Właściwego żałatwiania spraw

ż zakresu śWiadczeń rodzinnych, fundLrszu aljmentacyjnego, żasiłku dla opiekunow,

jednorazowe8o śWiadcżenia na podstawie ustawy o Wsparciu kobiet W ciążY i lodzin ,,Za

życiem" i śWiadczenia WychoWawczego,

6. Wyma8ane dokumenty:

a) List motywacyjny,

b) ŻYciorys (curriculum Vitae),

c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubie8ającej się o zatrudnienie - formularż W żałączeniu,

d) Kserokopie śWiadectw pracY z dotychczasowych miejsc pracy lub lnne dokumentY

potwierdzające okresY latrLdnienia

e) Kserokopie dokumentóW potwierdżających WYkształcenie iWyma8ane kwalifikacje,

f) oświadcżenie kandydata o Wyrażeniu żgody na prżetwarzanie danych osobowych zaWańych

W dokumentach aplikacyjnych do celÓW naboru z8odnie ż ustawą z dnia 29 sjerpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (t.j, Dz, U, 2 2016 l., poz.922 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentóW:

Dokumenty na]eży skiadać do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 15ss W siedżibie Miejsko -

Gminnego ośrodka Pomocy społecżnej W Więcborku ul. Mickiewicza 22A, 89,410 Więcbork, pok.

Nr 34 osobiście lub za pośrednictwem pocżty W zamknietei kooercie opatrżonei naoisem:



,,Rekrutacja na stanowisko Refel€nta'', na kopercie W IeWVm qórnvm rogu należv wpisać imie i

nażwisko oraż mieisce zamieszkania kandvdata,

oodatkoWe informaaje:

o5oby spelniające Wymagania formalne powiadomione zostaną o terminie rozmowY

kWalifikacyjnej,

oR

śi"hI"rho


