
DYREKToR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE

UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 16

41-902 BYTOM
Og}asza nabór na stanowisko urzędnicze

starszy inspektor w Zespole Organizacji,
Kontroli i Sprawozdawczości - 1 osoba/l etat

I. Wymaganianiezbędne:
i, Obywatelstwopolskie.
2. Pełna zdolność do czlmności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wykształcenie wyzsze.
4. Co najmniej 4 letni stażpracy w pomocy społecznej.

5. Znajomość obowiązujących przepisów: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu

po stępowania administracyjne go.

6, Doświadczenie w obsłudze Centralnej Aplikacji Statystycznej.

7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo Ścigane

z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Nieposzlakowanaopinia,
9. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel) oruzlrządzeń biurowych.

il. Wymaganiadodatkowe:
1. Umiejętnośćpracy w zespole.

2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

3, Organtzacja pracy własnej pod presją czasu.

4, Rzetelność i sumienność.

5, Znajomo śó zagadnieh zw lązany ch ze spr aw ozdawczością MOPR.
6. Wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Koordynowanie i przekazywanie w formie ęlektronicznej sprawozdah: jednorazowych,

kwartalnych, półrocznych i rocznych w odpowiednich modułach Centralnej Aplikacji
Statystycznej (CAS), we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi w tym

zakresie.
2. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących otganizacji

MoPR.
3. WspóĘraca z kierownikami i koordynatorami komórek organtzacyjnych w zakresie

przygotowywania zaruądzeh dyrektora; opracowywanie pism ogólnych, poleceń

służbowych iĘ.
4. Wystawianie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez dyrektora.

5. Występowanie o upowaznienia i pełnomocnictwa do Prezydenta Miasta Bytomia oraz

prowadzenie odpowiednich rejestrów.



6, Prowadzenie korespondencji dyrektora i zastępców oraz koordynacja czynności w tym

zakresie.

7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, przekazywanie ich właściwym komórkom

organizacyjnym do merlĄorycznego rozpatrzęnia oraz nadzór nad terminowym ich
zŃatwianiem.

8. Sporządzanie, na podstawie materiałów źródłowych, corocznego sprawozdania

z działalności Ośrodka wraz ze wskazaniem potrzeb w zakresie zadah pomocy

społecznej.
9. Sporządzanie corocznej informacji do raportu o stanię miasta, w oparciu o dane

źródłowe i wspóĘraca w tym zakresie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz

komórkamt organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

10. Opracowanie we wspołpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka ocęny

zasobów pomocy społecznej i współpraca w tym zakresie z właściwymi wydziałami
Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

IV. Warunki pracy:
1. Praca biurowa w równoważnp systemie pracy.

ż. Usytuowanie stanowiska pracy: Bflom, ul. Strzelców Bytomskich 16.

3. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

V. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie:
1. Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2, Oświadczenia odpowiedniej treści, o którym mowa w punkcie llust.2,7;

3, Podpisanej klauzuli informacyjnej (zgoda naprzetwarzanie danych osobowych);

4, Listu motywacyjnego;

5. Kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

6, Kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Wzory druków, o których mowa w punkcie V.1-3, do pobrania ze strony

www. mopr.b}rtom.p1 (zaLdadka nabór),

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przehoczył 60ń.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w
godzinach pracy MOPR (pon. 7.30 - 17.00, wt, _ czw.7.30 - 15.30, pt.7.30 - 14.00) w pok.

105 lub przesłaćpocztąna adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Strzelców Bytomskich 16

4I - 902 Bytom

z dopiskiem ,,Nńór na stanowisko urzędnicze starszy inspektor w Zespole Organizacji,

Kontroli i Sprawozdawczości" w terminie do 28 grudnia 2020r.



Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga!

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie kolejnego etapu postępowania.

Dokumenty aplikacyjne nięodebrane w okresie 6 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru zostaną

zniszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Informacja o wyniku naboru umieszczonabędzie na stronie internetowej Biuletlłru Informacji

Publicznej Urzędu Miasta, stronie internetowej MOPR oraz na tablicy informacyjnej

w siedzibie MOPR.

Administratorem danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu jest Dyrektor
4I-90ż Bytom ul. Strzelców Bytomskich 16

dane kontaktowe Inspektora IOD: MOPR Bytom ul. Strzelców Bytomskich 16 mail:
iod@mopr.bytom.pl
Il Dane osobowe są przetwarzane przęz Administratora danych w celu realizacji zadań
Administratora na podstawie przepisów prawa;
2l odbiorcami danych osobowych są osoby ftzyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;

3l danę osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności
w celach archiwalnych;
4 /osoba ktorej dane dotycząma prawo dostępu do treści swoich danych orazprawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanlą prawo do przenoszęnia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencię otaz
prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy lzna, 1ż przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnta 27 kwiętnia ż016 r. (UE 20161679). Dane osobowe nie będą podlegać
decyzji,która opiera się na zaltomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w cęI:u ręalizacji zadah objętych

przepisami pTaw a, niezbędne.
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