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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE (MOPR)
Ul. STRZELCóW BYTOMSKICH 16
41_902 BYTOM
oglasza

nabór na stanowisko pomocnicze:

pracownik socjalny - 2 etatyl2 osoby
w Dziale Wsparcia Rodziny
I. Wymagania niezbędne:
1.

Kwalifikacje:

- posiadanie kwalifikacji do wykonlłvania zawodu pracownika socjalnego , okeślonych
w art. 116 ust 1 i 1a oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U.2019 poz. 150'7 zę zmiaflam1)

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
o pomocy społecznej, ustawy o ptzeciwdzińaniu przemocy i innych przepisów dot. systęmu
zabezpieczenia społecznego w tym związanych z pomocą społeczną;

2. Wiedza

ż za7§e§I

3. Pełna zdolności do czynnościprawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. Posiadanie kluczowych kompetencj i:
1) organizowanie i planowanie własnej pracy,

umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
umiejętnośó praktycznego stosowania posiadanej wiedzy,
umiejętność rozutiązywańa problemów i podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
umiejętnośćzachowania bezstronności w kontaktach z rodziną.
opera§łłłrośói pewnośćsiebie, umiejętność słuchania innych,
7) zaangażowanie w wykonywaną pracę,
8) odpomość w sltuacjach stresowych,
9) dyspozycyjnośó,
10) samodzielnośó,
1 1) sumiennośó i rzetelność.

2)
3)
4)
5)
6)

II. Wymagania dodatkowe:
1. kreatywnośó,
2. zdolnośćprzekonywania i negocjowania,
3. odpowiedzialność,
4. mobilność.

III. Zakres łlykonywanych zadań na stanowi§ku:
1. realizacja zadń określonychw ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. ptaca z rodzinami zastępczymi na terenie
Bl,tomia,
2. współptaca z innymi podmiotami i osobami w zakresię powierzonych zadń
3. występowanie do właściwychpodmiotów o udzielenie informacji, niezbędnych do
udzielenia rodzinie pomocy.

IV. Warunki pracy:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

1.Praca w terenie w równowa,żnym systemie czasu placy.

2.Stanowisko pracy (do czynnościbiurowych us}tuowane
ul. Strzelców Bytomskich 21

w Dziale

Wsparcia Rodziny

V. Osoby zainteresowane pro§zone są o dostarczenie:
1.

2.
3.
4.
5.

Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnięnie.
Oświadczeń odpowiedniej treści, o której mowa w punkcie I ust. 3.
Listu motywacyjnego.
Profilu zawodowego
Kopii dokumentów potwierdzaj ących wymagane kwalifikację.

Wzory druków, o których mowa w punkcie V.1-2, do pobrania ze strony

wrłT v.mopr.bFom,pl(zakładka nabór).

W miesiącu

poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przekroczył 6oń.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach na|eĘ składać osobiścię w
godzinach pracy MOPR (pon. 1.30 - 17,00, wt. - czw. 7.30 - 15.30, pt. 7.30 - 14.00) w pok.
105 lub przesłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Strzelców Bl.tomskich 16
41 - 902 Bl.tom

z

dopiskiem ,,doĘczy naboru

na

stanowisko

-

pracownik socjalny

w

DD"

w terminie do 13 stycznia 2020r.
Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywanę.

Kandydaci będą informowani indywidualnie o terminię kolejnego etapu postępowania.
Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w okesie 6 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru zostaną
zniszc zone zgodni e z obowiąuj ącym i przepi sam i.
Informacj a o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie intemetowej Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu Miasta oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Administratorem danych o§obowych

w Miejsk!m Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu.jest Dyręktor

41-902 Bytom ul. Strzelcó§ B),tomskich l6
dane kontaktowe lnspektora IoD: MoPR B},tom ul. Strzelców B}tomskich 16 mail: iod@mopr.b)tom,pl
l/ Dane osobowe są ptzętwarzane pfzez Administratora danych w celu realizacji zadań Administratora na podstawie
przepisórv prawa:
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i plawne na podstawie przepisó\ł prawa:
3/ dane osobo\ł,ę będą przetwarzanę przęz czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4 /osoba któręj dane doryczą ma prawo dostępu do tręściswoich danych oraz prawo do ich spro§towanią usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prarło do przenoszenia danych. prarvo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
rv dowolnym momencie oraz prarł,o do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna. iż przętwarzanie danych
osobowych.iego dotyczących narusza przepisy ogólnęgo rozporu ądzenia o ochronie danych osobowych ż dnia 27 kwietnia
20|6r. (L]E 20],6/6'79). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przętwarzaniu.

rł t) m prolllorraniu:

5/ podawanie danych osobowych iest dobrowolnę. jednakżę w celu realizacji zadan objętych

pEępisami plawą niezbędne.
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