Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Siekierczynie
59 - 818 Siekierczyn Nr 271
tel./ fax (75) 722 – 17 30
e-mail: gops@siekierczyn.pl
http://www.gopssiekierczyn.pl
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Referent ds. świadczeń rodzinnych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe (preferowana administracja, ekonomia) lub średnie,
e) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
f) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych, umiejętność obsługi
faksu, kserokopiarki oraz posługiwanie się pocztą elektroniczną,
b) znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekuna i ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie postępowań z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.), ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz. U. z 2016 r. poz.
785 i 1579) oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257),
b) przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń dla
opiekunów,
c) przygotowywanie, sporządzanie sprawozdań i opracowań w zakresie świadczeń
rodzinnych i zasiłków dla opiekunów,
d) przygotowanie listy wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów,
e) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siekierczynie.
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo,
b) możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony po przepracowaniu na stanowisku 6
miesięcy, po zakończeniu służby przygotowawczej i po pozytywnym zdaniu egzaminu
kończącego tę służbę.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Siekierczynie w rozumieniu przepisów
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o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił
mniej niż 6%.
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy - wg wzoru w załączeniu do ogłoszenia o naborze,
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z obecnego zakładu pracy,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopia innych dokumentów o posiadanych lub zdobywanych kwalifikacjach,
uprawnieniach i umiejętnościach,
7. Oświadczenia o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych,
c) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) dobrym stanie zdrowia kandydata lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do pracy na określonym stanowisku,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1202, z póżn. zm).
Uwaga! Oświadczenia te mogą być złożone pojedynczo lub wspólnie w ramach
jednego dokumentu.
Dokumenty te są składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez kandydata.

Wymagane dokumenty w kopertach z dopiskiem „Nabór – Referent ds. świadczeń
rodzinnych” należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie (pokój nr 8)
w terminie do dnia 28 września 2017 r. (czwartek) do godz. 1500).
Otwarcie dokumentów nastąpi w dniu 29 września 2017 r.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone
w ogłoszeniu o naborze zostaną przeprowadzone w dniu 2 października 2017 r.
(poniedziałek) o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Kandydaci spełniający
wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Siekierczyn, dnia 14 września 2017 r.

Dyrektor GOPS
Zofia Chmielewska

Siekierczyn, dnia 14 września 2017 r.
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