Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie ogłasza
konkurs na kandydatów na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY
Wymiar etatu: Pełny
Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2008 r.
Wymagania konieczne:

1.Posiadanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplomu
wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o
specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia,
socjologia lub nauki o rodzinie.
2. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej ( Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593).
3. Znajomość pracy biurowej.
4. Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office.
5. Prawo jazdy kat. B.
6. Obywatelstwo polskie.
Wymagania pożądane:
1.
2.
3.
4.
5.

Umiejętność pracy w zespole.
Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.
Umiejętność analizy dokumentów.
Inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Nieposzlakowana opinia.

Dodatkowo:
Mile widziana specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do pracy, z dokładnym adresem i telefonem.
2. CV ze zdjęciem.
3. List motywacyjny.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych ( certyfikaty,
uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy).
6. Kopie świadectw pracy, ewentualnie opinie z zakładów pracy.
7. Poświadczenie odbycia stażu zawodowego lun praktyk w instytucjach pomocy społecznej.
8. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku.
9. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na
ww. stanowisko.
Termin składnia ofert:
Oferty na konkurs należy złożyć do dnia 15 styczeń 2008r. r. do godz. 13.00 u Kierownika GOPS
zaklejonej kopercie, na której należy umieścić dopisek „ Konkurs na stanowisko pracownika
socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2008 r. o godzinie 13.30.
Spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną
wyłonione osoby, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O wynikach postępowania zostaną powiadomieni kandydaci biorący udział w rozmowie
kwalifikacyjnej

