
OGŁOSZENIE  
DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZCH  

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT W KLUBIE 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

Wymagania niezbędne (formalne):  
1. Obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na 
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać 
zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim 
udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów 
państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach 
o służbie cywilnej. 
2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 
wyższym na jednym z kierunków: praca socjalna, administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia. 
3. Doświadczenie zawodowe: minimum odbyty staż na stanowiskach administracyjnych administracji 
publicznej. 
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.  
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.  
7. Nieposzlakowana opinia. 
 

Wymagania dodatkowe:  
1. Znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, o zatrudnieniu socjalnym, ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeks postępowania administracyjnego oraz o 
ochronie danych osobowych i o pracownikach samorządowych. 
2. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Open Office) i sprzętu 
biurowego (fax, skaner, kserokopiarka).  
3. Samodzielność, kreatywność, empatia, umiejętność sprawnego komunikowania się z klientami i 
pracownikami, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność pracy w 
zespole, zdyscyplinowanie, zaangażowanie, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań oraz 
nastawienie na własny rozwój. 
4. Wysoka kultura osobista. 
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to min: 
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. wspieranie osób i rodzin w dążeniu do 
życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem; z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, tj. 
zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym możliwości uczestnictwa w zajęciach 
prowadzonych CIS i KIS oraz zatrudnienia wspieranego; z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, tj. łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa.  
2. Sporządzanie korespondencji i rozliczeń w zakresie wykonywanych zadań.  
3. Prowadzenie rejestrów i ewidencji. 
4. Obsługa programów komputerowych. 
5. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych i merytorycznych. 
6. Współpraca z instytucjami i organizacjami. 
 

Warunki pracy:  
1. Miejsce świadczenia pracy – Klub Integracji Społecznej ul. Mickiewicza 2 lub siedziba Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach   
2. Liczba stanowisk pracy  - 1.  
3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
4. Umowa na czas określony 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 
5. Zatrudniona osoba podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może być 

skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.  
6. Praca biurowa na III piętrze. 
7. Praca na komputerze powyżej 4 godzin,  
8. Nie występują na tym stanowisku uciążliwe i szkodliwe warunki pracy. Występują bariery 
architektoniczne w dostępności do pomieszczeń, gdzie będzie wykonywana praca, brak podjazdu, windy.  



9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku w sierpniu 2017r. był niższy niż 6%.  
 

 Wymagane dokumenty: 
1. List motywacyjny.  
2. Życiorys (CV) - z szczegółowym opisem pracy zawodowej. 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.  
4. Kserokopie świadectw pracy. 
5. Oryginał kwestionariusza osobowego. 
6. Oświadczenie o niekaralności. 
7. Oświadczenie o stanie zdrowia. 
8. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wymienionym stanowisku. 
10. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.922 z ze zm.) na potrzeby 
związane z ogłoszonym naborem. 
11. Oświadczenie, że osoba przystępująca do naboru cieszy się nieposzlakowana opinią.  
12. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego 
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o 
pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.). 
13. Wymagane dokumenty aplikacyjne w szczególności: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być 
opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922 ze zm.)”. 
 

Składanie dokumentów: 
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzeszczach, przy ulicy Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze (II piętro, pokój nr 4); pocztą 
elektroniczną na adres ops@brzeszcze.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu 
elektronicznego lub operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 6, 32-
620 Brzeszcze, w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór – na stanowisko referenta w Klubie Integracji 
Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach” . 
2. Dokumenty będą przyjmowane do dnia 26.09.2017r. do godziny 8.00.  
3.W przypadku składania ofert za pomocą operatora pocztowego liczy się data stempla operatora. 
4. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Postępowanie rekrutacyjne 
1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do 
postępowania sprawdzającego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzeszczach oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka. 
2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną 
(e-mail) o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru - postępowania sprawdzającego (testu 
wiedzy). 
3. Z kandydatami, którzy otrzymają największą liczbę punktów z testu wiedzy (maksymalnie 5 osób) 
zostanie przeprowadzona bezpośrednia rozmowa kwalifikacyjna, mająca na celu ocenę predyspozycji i 
umiejętności kandydata oraz posiadanej wiedzy na temat zadań na stanowisku będącego przedmiotem 
naboru. 
4. Informacja o końcowym wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brzeszczach oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka. 
 

Informuję, że administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby procesu rekrutacji jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika z 

ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666).   

Brzeszcze, dnia 14.09. 2017 r. 
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