
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie, 96-232 Regnów poszukuje osoby  na wolne 
stanowisko pracy pracownika socjalnego, w wymiarze pełnego etatu, na czas określony. 

 

Stanowisko pracy  finansowane ze środków Unii Europejskiej, 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Wymagania niezbędne: 
1) Spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków: 

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, 
- ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: 
pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie 
(zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej /Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 320/), 
- posiadanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny 
(przed 1 stycznia 2008 r.) 

               2)  Posiadanie obywatelstwa polskiego. 

               3)  Nieposzlakowana opinia. 

               4) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 

               5) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnienia praw publicznych. 

 2. Wymagania dodatkowe: 

  1) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych. 

  2) Operatywność , odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność. 

 3) Prawo jazdy kat. B. 

 4) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

 5) Znajomość założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szczególności Priorytet VII. 

 6) Znajomość  zadań gminy w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. 

   3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego (w szczególności): 

 1) Świadczenie pracy socjalnej oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. 

 2) Ustalenie form pomocy właściwych dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc. 

 

 3) Kompletowanie dokumentacji warunkującej przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. 



 4) Praca w systemie informatycznym „POMOST”. 

 5) Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych. 

 6)  Realizacja kontraktów socjalnych. 

 7) Przygotowywanie projektów systemowych na dalsze lata w ramach POKL. 

 8) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika w ramach zajmowanego 
stanowiska. 

   4. Niezbędne dokumenty: 

 - CV, 

 - list motywacyjny, 

 - kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe, 

 - kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 

 - kserokopia prawa jazdy, 

 - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

 - oświadczenie o niekaralności, 

 - kwestionariusz osobowy, 

 - kserokopia dowodu osobistego, 

 - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z 
pełni praw publicznych. 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub 
doręczone listownie w terminie do dnia 27 stycznia 2011 roku, do godz. 15.30, na adres: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie, 96-232 Regnów. 

 

                                                                                                                             Beata Żatkiewicz 
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