
OGŁOSZENIE 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZCH 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE –  ASYSTENT RODZINY 

 

Wymagania niezbędne kandydata (formalne):  

1. Posiada 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. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.  

3. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona 

ani ograniczona. 

4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki  obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu 

egzekucyjnego. 

5. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

6. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

7. Wykształcenie: 

7.1 wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna 

lub  

7.2 wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi 

lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami 

podyplomowymi, obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w odrębnych przepisach 

i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną  

lub 

7.3 wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany 

co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny/pracownika socjalnego 

2. komunikatywność, samodzielność, stanowczość, odpowiedzialność, umiejętność do modelowania 

zachowań, empatia, kreatywność, umiejętność organizacja pracy 

3. wiedza z zakresu przepisów: 

3.1 ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

3.2 ustawa o pomocy społecznej 

3.3 ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

3.4 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   

1. zadania wymienione w art.15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz  

2. zadania wymienione art.8 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

Wymagane dokumenty 

1. List motywacyjny. 

2. Życiorys - CV, ze szczegółowym opisem pracy zawodowej. 

3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zakres 

programowy szkoleń. 

4. Kserokopie świadectw pracy. 

5. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

i korzysta z pełni z praw publicznych. 

6. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej 

oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona. 

7. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, 

gdy taki  obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego. 

8. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia 

na zajmowanym stanowisku. 



9. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe  

10. Oświadczenie, że osoba przystępująca do naboru cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego 

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.). 

12. Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych 

dokumentach w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Po zakończeniu 

rekrutacji dokumenty kandydatów, z którymi nie zawarto stosunku pracy, zostaną zwrócone kandydatowi 

lub zniszczone po okresie trzech miesięcy od rozstrzygnięcia naboru. 

 

 

Warunki pracy:  

1. Miejsce świadczenia pracy : a) siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzeszczach, budynek objęty 

całodobowym monitoringiem wizyjnym, sieci komputerowej i rozmów telefonicznych  wyposażony w 

windę, b) teren gminy Brzeszcze. 

2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. 

3. Umowa na czas określony 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

4. Praca na komputerze poniżej  4 godzin dziennie,  

5. Występują bariery architektoniczne w dostępności do pomieszczeń w terenie gdzie będzie wykonywana 

praca, brak podjazdów, windy.  

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.  

  

 

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 204); 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 asystenta rodziny w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach”. 

2. Dokumenty będą przyjmowane do dnia 14.08.2019  do godziny 15.00 

3. 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 umieszczona na tablicy informacyjnej Ośrodka 

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach. 

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni drogą telefoniczną o terminie 

przeprowadzenia drugiego etapu naboru -  sprawdzenie kwalifikacji. Rozmowa kwalifikacyjna 

z kandydatem odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6. 

3. Informacja o końcowym wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka. 
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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą w Brzeszczach przy 

ul. Mickiewicza 6 informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych. 

1. Dane kontaktowe Administratora: mail: ops@brzeszcze.pl 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod.ops.brzeszcze@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu w celu niezbędnym do realizacji 

procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

4. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy OPS w Brzeszczach, 

zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem. 

5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, c, e, f  i zgodnie z treścią ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa obowiązującymi w Ośrodku  

jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze. 

7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych 

 

8. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:  

• dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy Administrator 

Danych zamierza je przetwarzać w innych celach, wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w dowolnym momencie; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 

• uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:                                                                    

➢ występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 

➢ celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 

➢ stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze; 

➢ ewentualnym źródle pozyskania danych; 

➢ udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane te są udostępniane; 

➢ planowanego okresu przechowywania danych. 

9. Z powyższego prawa może Pani/Pan skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych 

jest obowiązany dostarczyć Pani/Panu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu: 01.07.2019 

 

 

 

 

 Dyrektor                                                                                                                               

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

                                                                                                            (-) mgr  Elżbieta Krzak 
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