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MTEJSKIEGO OSRODKA POMOCY RODZTNTE (MOPR)
UI. STRZELCOW BYTOMSKICH 16

41-902 BYTOM
og!'asza nabór na stanowisko pomocticze:
pracownik socjalny _2 etaĘ / 2 osoby

w Dziale Pomocy Środowiskowej do rvykonywaniazadańw ramach realizacji
' projektu

By - PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej

L Wymagania podstawowe:
1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, określonych

w art. 116 ust. 1 i Ia oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej - tj.Dz.IJ. z2016 r. poz.930;l

2. znajomośó obowiązujących przepisów: ustawy o pomo.cy społecznej, kodeksu
postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie'zdrovńa psychicznego,
ustawy o przeciwdziałanu przemocy i innych przepisów zvnązanych Z pomocą
społeczną i systemem zabezpieczenia społec7nęgo oraz umiejętnośó ich praktycznego
zastosowania,

3. umiejętności interpersonalne,
4. umiejętność planowaniai otganlzowania pracy własnej,
5. umiejętnośćrcrwiąz'ywania problemów i podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
6. 'odpomość w sytuacjach stresowych.

il. Zahes wykonywanych zadań na stanowisku:
1. rcaIizacja zadai i obowiązków pracownika socjalnego określonych w art. 1 19 ustawy

z drua 12 marca2004 r. o pomocy społecznejz;
2. prowadzenie pracy socjalnej zprzydzieloną grupą docelową uczestników i

uczestniczek projektu;
3. wprowadzanie do systemu informatycznego danych z wywiadów środowiskowych

doĘczących benefi cj entów projektu.

UL Warunki pracy:
1. Charakter pracy: ptacaw terenie z klientem pomocy społecznej.
2. Usytuowanie stanowiska pracy: Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej na terenie

miasta Bytomia.
3. Stanowisko pracy wyposźLzone w monitor ekranowy.
4. okres zatrudnienia - do zakońlczeniareaIizaqi projektu, nie dłużej niz do 31 grudnia

20t7 r.

Iv. osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Działu Pomocy
Środowiskowej:

1. telefoniczny (nrtelefonu 32 I 388 67 23),

2. osobisty w godzinach urzędowania MOPR (pon. 7.30 _ 17.00; wt. _ czw. 7.30 _

15.30, ptk. 7.30 - 14.00) z siedzibąprzy u|. Strzelców Bytomskich 16 ( I piętro'

pok. Nr 123)

Projekt By-PAS Bytomskd Pracownia AkĘwności Społecznej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


