MIE.ISKI OSRODEK POMOCY RODZINIE (MOPR)
tL. STRZ_ILCó\\ BYToMsKtCH r6
.ll 902 BYToM
ogłasza nabór na stano\ł,isko urzędnicze:

podinśpektor w Dzial€ wśparcia Rodziny

l

etat/

l

o§oba

L wymagania niezbędn€:

1. posiadanie obyrł,atelst§a polskiego,
2. $_Yksztalcenie \\,!,ższe.
3. pełna zdolnoścido cu},nności prau,nych oraz koźvstanię z pełni prarł, publicznych.
4. brak skazania pra\\,omocnvm w)rokiem sądu za umvślne przestępstwo ścigaDe
oskarżenia publicżnego lub umyślne przeslępstwo skarbo\\e.
5. znajomośc umjejętnośó prakt,vczncgo zastoso\\,ania oborł,iazujqcl,ch przepisórv
Z Zakesu lea]izo\\,anych zadań. tj.: usta\ł,!: o rł,spieraniu rodzin! is)stemiś piecz}
zastępczej. o pomoc,v społecznej i inrrych przepisórv z*iąanych Z pomocą społeczną.
kodeksu postępowania adnrinistracyjnego olaz usta\\\ o postępo\ł,aniu egzekuc),jnym
\\ administracj i.
6, dobra znajomośćprogl.amó\\ MS OFFICE (Word. Excel).
7, umiejętnośćobsługi proeramu POMOST olaż urządzeń biuro§,ch"
8, odpomo(c rł .)IuaLjdch slreso$\(h.
9, rzetelnośći odpo§iedzialność,
10, samodzielność i umiejetnośćplanowania i organizacji prac1, własnej.
Z

i

II. wymagania dodatkowe:
l. wjedza na temat }IOPR (misji. obou,iązując},ch procedur).
2. znajomośćprzepisólł, doq cząc1,,cl,t ocblony dan,vch osobo\łJ,ch.
j, zdo]nośćdo ustarłicznego uczcnir.ię.
4. prelirowane doś\\iadczenie Zau.odowe \ł. adminisiracj i publicznej.

III. Zakres *,ykon,r-wanych zadań na stanort,isku:
1, wprowadzanie danych do systemu POMOST,
2, PlzJ-gotoqTwanie projektólv decyzji adrninistracl.jnl,ch:

3, przygoto$,1$,anie pĄektórł, pism do rvłaścirłl,chpodmiotó\ł,,

rł_lmaganl,ch

do prorvadzenia postępowŃ admini strac],j n),ch.

,ł, przygotorłyrvanie pism. upomnień i innl,ch dokumcntó{, u,nikając!,ch Z
5-

postęporłaniu egzekucljn) m rł adninisrracii.
sporządzirnie sprarvozdań. zesta§,ień z zakresu prorładzonvch spralv
statyst.vcznych. \ł, t),m Z Ą,korzystaniem s},s!emu PoMoST.

"

IV. Warunki pracv:

1.

2.
3.

i

usta\Ą,},

inny,ch danych

Charakter prac"v: biurowa ł,poz"vcji siedzącej. \, równoważnym s},stemie czasu prac},,
Stano$,isko pracy $1posażonę lv monitor ekranolłv; praca przv monitorze porif,żej ,1
godzin dzienrrie,
Usytuorł,anic stano\\,iska pracyl budy,nek Viciskiego Ośrodka Pomocl Rodzinie prz1,
ul. Strzeicóu. B}lomskich 2l,

V. Osoby zainteresołane pro§zone są o do§tarczenic:
1, K\ręstionadusza osoborł,ego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. OśTviadczeń o spełnianju \łTmagań, o którl,ch molł,a rv puŃcie l ust,
przet\.alzanie danych zarł,artych rł, aplikacji,
3. Listu motywac}.jnego,
,ł. Profilu kompetencyjnego.
5. Kopii dokumentórł, pot{,ierdzających $,ykształcenie.
6. Kopii dokumcntórł, pot$,ierdzaiac_vch prel'erolvane doślł,iadczenie.
Wzory drŃórł,. o którl,ch mowa
(zakładka nabór),

$ puŃcie v,1-2.

W

3

4ora7 zgod)

do poblania Ze stronv \\w\ł.mopr,b\tom.ll

o

niesiącu poprzedzając"vm ogłoszenie
naborze. \łskaźnikZatrudnienia osób
niepelnosprau,n),ch w M jęj skim Ośrodku Ponoc1, Rodzinie przekrocz}ł 6010.
W}magane dokument}, aplikacyjne §,zamknię§ch kop€rtach naleł §kladać osobiście
rł,godzinach prac},MoPR (pon, od 7,30 do ]7.00; \ł1 _ cz\\,. od 7,30 do 15,30; pt, od 7.30
do 1,1-00 ) W pok. 105 prz} i , Slrzelcó\r Bytomskich 16 lub przesłać pocźa na adres:
Miejski Ośrodek Pornoc,v Rodzinie
ul, Stzelcó\\ Bltomskich 16
41 - 902 B\lom

z dopiskiem

..dotycz_n-' naboru na stanowisko urzędnicze podinspcktor
19 maja 2019 r.
Aplikacje. które wpł).ną po \ł.skazan!,m tcrminie nic będą rozpatryrł,ane,

do

$,DD" \,terminie

IIwAGA!
Kandydaci nie będą inlbrmo§,ani ind},widualnie o terminic kolcjncgo ctapu postępo\\ania,
Dokument1 aplikacl.jne nieodeblane w oktesie 6 miesięcv od rozstrzvgnięcia naboru zostaną
Znis,/c,/one ,/godnic ./ oborr iql ującl mi przepisani,
lnfotmacja o kolejnl,m etapic oraz qlniku naboru. unieszczona będzie na stlonie
intemeto\ł,ej Biulet!,nu Inlbrmacji Publicznej l,]rzędu Miasta oraz na tablicy informacinej
$, siedzibie MoPR,
Administralorem danycb osobó*ych

\

4 l

NIie.isknn ()ś.odku Pomoc! Rodzinic w B)lomfu

]]02 B\1om ! l, slrżelcó* l}) tonśliich ] 6

j.Si Dllck1of

l nspektora lo D: \,loPR BFon u], Strżclcó\ BlolNkich l 6 mdil] iod
a nopr. b) lon,p]
]] Dane osobo$e sa prże§vezarc prżcżAdmilismfura dm\ch § .ćlu l.uli/lcii /!dań Adminjst.atora n! |odsD§ie

danc konraho§e

:1odbiolcmi

ca. ipra$ne n! podnal]e prlępisó§ Pras!:
przcl\iirżan. przćż cżls ókreślon} pPePisD]i pmw. § Sżczcgólności\c.ladr archi§alIr)dri
dane dol}./ą ma pla$o dostępu do tlcści śloichda!}ch orrz pfu§o Llo j.h śllo\losania. uśuiiecid ]ub

ddn\ ch

osobos)ch są osob),1]4

]]

dóc o$botle

5]

poda§ańic dan!ch osobo$llh icsl doblorvolnc. cdnakże q celu f.aliża.li /addń oblęl]ch prlcniilnri prela. ńiezbedne,

b§dą

.1losoba kól.j
oeralicżenia p.7e§!a,zmią prarvo do plżcnosż.nia dan!ch, praso do lnielienia sprze.n]u. p.awo do coln]ecia 7god}
§ dolvoh)lr momencie orŁ pr.$ó do \Vnielicnia słdei do organu ladzor.żceo, gd},użna. iż plżcnidż.nic d.!)ch
osobos)ch iego do§cżących narusża przepi) ogohlćgo fu/porlqd^|ia o ochrori. dar}ch osobo§}ch 7 dni! 2' t§idnie
20]ó l, (UE 2016"ó79]. I)ane o$bo§e nic beda Dodlegać d.c)zij, która opicra Si9 na żauloma§żo§,allm plżd\alzfuriLl,
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