
 

 

 

 
 
 
 

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego na 2012 r. 
 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. Projekt pn. ,,Zainwestuj w siebie – wygraj lepszą przyszłość,, 
Umowa na czas określony od 01 października 2012 r. do 31 grudnia 2012r.  
z możliwością przedłużenia na 2013 r. po pozytywnej ocenie kolejnego projektu 
systemowego na 2013 r. 
 
1. Wymagania niezbędne: 
 wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj. dyplom ukończenia 

kolegium pracowników służb społecznych albo  ukończone studia wyższe na 
kierunku praca socjalna, lub ukończone studia wyższe o specjalności 
przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, 
psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,  

 posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 nieposzkalowana opinia, 
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 
 znajomość ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych, kodeksu 

postępowania administracyjnego.  
  
2. Wymagania dodatkowe: 
 znajomość obsługi komputera i programów biurowych Word, Excel, 
 samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, 
 doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej (mile widziane). 



 

 

 

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 
 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji 

oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym, 
 świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej, 
 organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie: 
 zawierania kontraktów socjalnych, 
 wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku 

osobom korzystającym z pomocy społecznej, 
 pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych, 

 realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu 
systemowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie 
rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 

 współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi  
w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych 
zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa, 

 praca w programie komputerowym pomocy społecznej. 
 

4. Wymagane dokumenty:  
 

 list motywacyjny, 
 CV, 
 kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia 

zawodowe, 
 oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia 

na stanowisku pracownika socjalnego, 
 kwestionariusz osobowy, 
 oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 
W przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do 
wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów. 
 



 

 

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12 do dnia 20 września 
2012 r. włącznie w godzinach od 7.30 do 15.30 osobiście lub pocztą ( decyduje 
data stempla pocztowego) na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka z dopiskiem: 
,,Oferta pracy – pracownik socjalny”. 
Telefon do kontaktu (041) 35 21 922 wew. 25. 
 
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu 
zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. 
 
 

K i e r o w n i k 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kazimierzy Wielkiej 
Grażyna Tomczak 

 


