Zebrzydowice, 21-08-2019r.
GOPS.211.2.2019
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na
stanowisko pracy: kierownik/wychowawca świetlicy środowiskowej
Jednostka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6; tel. 32 4755118

Oferowane
stanowisko

Kierownik/wychowawca świetlicy środowiskowej – umowa o pracę

Ilość etatów

pełny etat, planowane zatrudnienie od września 2019r.

Data ogłoszenia
naboru

21-08-2019r.

Termin składania
dokumentów do

29-08-2019

Wymagane
wykształcenie



wykształcenie wyższe - kierunek pedagogika, pedagogika specjalna,
psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na
innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę
socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub, na dowolnym
kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie
psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem
kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Wymagania związane 1. Wymagania niezbędne:
ze stanowiskiem
 obywatelstwo polskie
 znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem
ustaw z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomocy społecznej,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie danych
osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
 kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 kandydatem nie może być osoba która była lub jest pozbawiona
władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska jest jej zawieszona lub
ograniczona,
 kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki
obowiązek w stosunku do danej osoby wynika z tytułu
egzekucyjnego,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym
stanowisku pracy,
Wymagania dodatkowe:
 umiejętność pracy w zespole,
 samodzielność,
 odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
 zaangażowanie,
 inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 komunikatywność, w tym łatwość nawiązywania kontaktów,
 umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 książeczka sanitarna do celów sanitarno-epidemiologicznych
stanowi dodatkowy atut.

Zakres
wykonywanych
zadań na stanowisku












Wymagane
dokumenty



kierowanie bieżącą działalnością świetlicy,
sprawowanie nadzoru nad mieniem i wyposażeniem świetlicy,
sprawowanie opieki nad wychowankami w tym uczestniczącymi w
zajęciach poza świetlicą,
współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z
kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi, asystentem
rodziny w opracowywaniu planu pomocy dzieciom w indywidualnych
przypadkach ,
czuwanie nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków
szkolnych,
współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz zachęcanie ich
do współpracy w rozwiązywaniu problemów dziecka oraz do udziału
w bieżącym życiu świetlicy,
aktywny współudział w opracowywaniu przez ośrodek pomocy
wniosków o dofinansowanie działalności świetlicy ,
opracowywanie rocznych planów działalności placówki,
opracowywanie i przedstawienie okresowych sprawozdań z
działalności merytorycznej i finansowej świetlicy,
życiorys – CV z adnotacją: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych, przez GOPS w Zebrzydowicach, w związku
z naborem dot. na stanowisko Kierownik/wychowawca świetlicy
środowiskowej.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli
informacyjnej zamieszczonej w ww. ogłoszeniu”.










list motywacyjny;
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopie
dokumentów
potwierdzających
wykształcenie
i
kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność przez
kandydata),
oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani
ograniczona,
oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny — w
przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu
egzekucyjnego,
oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonanie
pracy na danym stanowisku,
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dodatkowe
informacje



w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

Miejsce składania
dokumentów



komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –
Kierownik/wychowawca świetlicy środowiskowej
1) złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zebrzydowicach biuro nr 2 w godzinach pracy GOPS tj.
- od poniedziałku do środy od 7:30 do 15:30,
- czwartek od 7:30 do 17:00,

- piątek od 7:30 do 14:00
2) przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
(decyduje data wpływu do ośrodka).
Uwagi






zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w
ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o
dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zgłosić się do
ośrodka po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do 3
miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru,
dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone),
informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy
ogłoszeniowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, na
stronie internetowej ośrodka (gops.zebrzydowice.pl).

Z up. Wójta
Daniel Kroczek
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zebrzydowicach

