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,l1_ 902 BYToNI
ogłasza nabóI na stanorvisko ur7ędniczeI

lef€r€nt rł, Połviato}vym zespol€ d§. Orzekania o Niepcłnosprałności (?ZoN)
- 1 etat

I. Wymagania niezbędnei
l. posiadanie oby\łatelstwa polskiego,
2, w.\,ksźałccnię minimum średnie (z maturą).
3, pelna zdolności do czymości pra*nych oraz korz,vstallie z pęłni prarv publicznych,
,l. brak skazania prawomocn,vm \\,yrokiem sądu Za unyślne pżęstępstwo ścigane
z oskarźenia publicznego lub umy,ślne przestqpstB,o skarbou,e,

5. znajomośó i umiejętność prakrycżnego zastosorvania obou,iązujący,ch przepisów z zakesu
orzekania o niepełnosprarłności (ustawa o rehabilitac.ji zawodorł,ej i społecznej oraz

Zatrudnianiu osób niepełnospra$n_Ych, kodeks postęporł,ania administracyjnego oraz przepisr

o ochronie danych osoborłych).
6. posiadanie kl uczor.r,,vc h kompetenc.jj;

a) umiejętność obsługi programóu, komputerorł,lch i inn,vch urządzeń biurolych,
b) umiejętność organizowania prac,v rvłasne.j,

c) zaangaźo$,anie,

II. Wymagania dodatkowe:
l, dobra znajomo.c paki.lu \.łS oFI lCF.
2, umicjętność prac1, w zespole.
3. odpomośc w s}tuacjach stlcsow}ch,
4. dośrł,iadczenie zawodo\re § obsłudze osób niepełnosprarrnych.

III. Zakre§ $"vkonywan"vch zadań na §tano§,iskui
1, Wydawanie i przljmo\Ąanie \ł'l}jo§kó\! olaz innych dokumentów składanych przez strony

dot, w},dania orzeczeń o niepełnospra\Ąności, stopniu niepełnosprarvności, legitymacji oraz

kań parkingow!,ch.
2, Prowadzenie rejestrów skladanych wnioskó\ł,dol. orzeczcń. legitymacji i oduołań,
3, Wydarł,anic orzeczeń i kan parkingorv,vch uplawnion,vm osobom i podmiotom.

4, Wplowadzanie i pżct\ł,arzanie danych r.v Elcktronicznln KrajońJm S,vstemjc

Monitoringu Osób Orzckanych o Niepełnosprawności.
5. Pźygotowyt,anie zaś\\,iadczenia o żłożeniu rvniosku w sprau,ie rłldania orzeczenia
o niepelno5prdrr noici. .lupnlu nicpcłnu.pra$ no.!i,
5, Przygoto$ywanie do rv_vsyłki nieodebranych \r tclminię orzeczeń,

Iv, warunki pracy;
l.Charakter prac.v: biurowa rv pozycji siedzącej, w lównowMnym systemie czasu placy
(moź]i§,ośó prac}, w soboty),
2,Stanorł,isko pracy, rvyposaźone \\, monitol ekanowy,
3,Us}luowanie stanowiska pracy: partel bud,vnku Miejskicgo Ośrodka Pomoc), Rodzjnię
prz_v ul. Strzelców Bytonskich 16.



v. (xob} zaitrtereso,i} ane ploszonc są o dostnlczcniei
1. Krvestionariusza osobou,ego dla osob},ubiegającej się o zatrudnicnic,
2. oświadczeń odporviedniej treści. o której no\\,a \r punkcie I ust. 3 -:l,
3. Podpisarrqj klauzuli infclmracl,jnej j zgod),na pr7etważanie dan_,-cl,t osobolr,""ch,
4_ Listu mot}.$,acy,jncgo,
5, Prolilu kompetencl,jnego,
ó, Kopii dokllnentó§ pot\,,ierdżających \rykształcenie.
7, Kopii dokumentół, pot$,ierdzających doślviadczcnic zarlodolve.

Wzor1, drukórv. o któq,ch morla rv punkcie V.]-3" do pobrania ze §tlonv
!1'\ !.]]]9p!b!ia]]!_p|(zakładka nabór),

W niesiącu pclprzedzającl,n ogłoszcnlc naboru \ł,skaźnik zatrudnicnia osób
niepełnosprarł,n,vcl' rł,Nliejskim Ośrodku Pomoc,v Rodzinie przekroczl,ł 60l,.

W!,magane dokunent}, aplikacl,jrre $,zamknięfych kopeńach należ"v skladać osobiście \Ą
godzinach pracy \.loPR (pon. 7.30 ] 7.00. Ń. cz\r. 7,]0 15.30, pt. 7,30 l4.00) W pok.
l05 lub przesłać pocztq na adres:

Miejski Ośrodek Pomoc1, Rodzinie
u]. Stże]có§ B}.tomskich 16

41 - 902 Btom

z dopiskiem .,dot},cz""- naboru na stano\yisko użędnicze - relirent w PZON" w terminie do 17
cżerrł,ca 2019 r.
Aplikacje. które rlpłynq po \!skazżm}ln 1enninie nie będą rozpatryrł,ane,

Uwaga!
Kalrdydaci nie będą inibrnro*ani indl,u,idualnie o termirrie kolejnego etaprL postępurruril,
Dokumcntv aplikacl,jnc nicodcbranc rl okrcsie 6 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru żostaną
/ni.,/c/one,/!odnie / nh,,tią,, uja.r mi pr,/episami,
lnfotmacja o łynikrL nabolu umieszczona będżie na stronie intemeto$ei Bir et),nu lnfom]acji
Publiczncj Ulzędu Miasta ora7 na tablic_1 infonnacy,jnej rv siedzibic MOPR,

p.o, DYREK1'0ŁĄ
uhjiL.ry oiY}-] hnroql R.dzj!i.

Ągr 
^d..,1la@ęeutshi

Admińi§t.ator€m danlch o5obow!ch
\ \ljejślim ()nodku Ponroc! Rod/ir]ę § I])lonli!,jćś1 l))relkY
]1_90] B]1o!r !l, slżehó§ t]\lolEkich ]6
danc koni.|1ow. Insp.kto.a loD| \lo1'l( tslrolr !], slrzćhó$ ts)loński.h ló ńail: iod'Zifuopr.biloń.pL
]'Dlnc osobo\e sa pr2el\rarżine prżeż Adn niśrrilfia den}dr § celu lćali/.tji zdrń Addinj\lralor. na pollsl.§i.

2'odbiolcanid8n!.hosobo\\drsąosoh)flł.zlcipQ\.tapodśi§ielr/clislnłlla§J:
3'din. osobo\e hędl |r/c§ła./anc Prle/ c/as olręś]on! tllcpisami plt\la $ sżcżcgóllrości \!.clidr archn\ah}.h:
1rosob3 klórc.] da!. do§cżi ma prawo doślępU do ll.ści $loich dai)ch oral |.u§o do ich sp.oslo§ania u\uiiccid llb
rgrai]./enia pr/c§valzU]ja pft$o do przcnosżcnia dan!cli. pm}o do $nicsi.lia sprżccn u, pń§o do con]!!cia żeod}
('dowolJ])n' iloi]eńlje o.a/ pra§o do $ni.sjetja !k&gi do o.grnu nadżorcżceo. gd) uz!a, iż prżdlvarzali. drn]cli
osobo\:\ch jcgo doqcż.Ąc}ch !an]sża |lżcpisy o8óllrcgo fuzporżqdżJ]]i o ochn lie danr.h onrbo$)ch / dnia 2i k§ien]ii
20]6. (Lil] ]0ló]ó,'9), Danc osoboĘc nic b9dą podlc8ać dcc)zii, która opicla się !a żeufumal\zo\a!\ m |rżt n\a zr r

5] loddłaije dan:ch osobo$lch.icsl doblos,ollrc. jcdnakżc § cclu r.aljżac i żadań obJę§dr prż.piśami plawa, !i.żbęd!c,


