
                                                                                                           Siedlec, dnia 07.01.2022 r.

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Siedlcu poszukuje osoby na stanowisko:

PRACOWNIK  SOCJALNY

Ilość etatów: 1
Umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas 
nieokreślony

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie  określone zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej  -  (należy spełniać  co

najmniej jeden z niżej wymienionych warunków):
a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie praca socjalna,
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika
specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

d) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w
uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3
lit.c

4) znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera,
2) znajomość  regulacji  prawnych  z  zakresu  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,

ustawy o  wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy  zastępczej,  ustawy o  przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,

3) mile widziane  doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego
4) solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
5) kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy,
6) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) praca socjalna
1a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
2) dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także

formułowanie opinii  w zakresie  zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej
oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3) udzielanie  informacji,  wskazówek,  porad  i  pomocy  w  zakresie  rozwiązywania  spraw
życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą
zdolne samodzielnie  rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej  sytuacji  lub
zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe,

4) pomoc  w  uzyskaniu  dla  osób  lub  rodzin  będących  w  trudnej  sytuacji  życiowej
specjalistycznego poradnictwa, terapii  lub innych form pomocy w zakresie możliwości
rozwiązywania  problemów  przez  właściwe  instytucje  państwowe,  samorządowe  i
organizacje pozarządowe,



5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6) pobudzanie  społecznej  aktywności  i  inspirowanie  do  działań  samopomocowych  w

zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
7) współpraca  i  współdziałanie  z  innymi  specjalistami  w  celu  przeciwdziałania  i

ograniczania  problemów  oraz  skutków negatywnych zjawisk  społecznych,  łagodzenie
konsekwencji ubóstwa,

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
oraz  inspirowanie  powołania  instytucji  świadczących  usługi  służące  poprawie  sytuacji
takich osób i rodzin,

9) współuczestniczenie  w  inspirowaniu,  opracowaniu,  wdrożeniu  oraz  rozwijaniu
regionalnych  i  lokalnych  programów  pomocy  społecznej  ukierunkowanych  na
podniesienie jakości życia,

10) inicjowanie  lub współuczestniczenie  w działaniach  profilaktycznych nakierowanych na
zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych
realizacja programów i pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych,

11) udzielanie wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą z wykorzystaniem      
      procedury „Niebieska Karta”.

4. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy 
2) CV, 
3) list motywacyjny,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5)  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów   poświadczających posiadany staż
     pracy i doświadczenie zawodowe,
6) oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie,
7)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z 
      pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
     przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
     państwowych lub za przestępstwo skarbowe, (przed zawarciem umowy kandydat   
     przedkłada informację z Krajowego Rejestru Karnego),  
9)  oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na danym    
     stanowisku,
10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych        
      w dokumentach aplikacyjnych w celu  realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą 
      z  dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz.1000
      i  1669) oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
      z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).                  

Kserokopie  dokumentów   należy  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem.  W  trakcie
postępowania kandydat  może zostać wezwany do okazania oryginałów dokumentów.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 Wnioski aplikacyjne wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie  do  dnia  21  stycznia  2022 r.  do  godziny  12.00  w siedzibie  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Siedlcu ul. Osiedlowa 2 lub przesłać  na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w
Siedlcu ul. Osiedlowa 2, 64-212 Siedlec w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „ Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny”.



 Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu. Wnioski, które zostaną
złożone  po upływie  wyznaczonego  terminu  nie  będą  rozpatrywane.  Osoby  spełniające
wymagania  formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie  kolejnego
etapu rekrutacji.

. 

Kierownik 
                                                                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu

                                                                                                                                /-/  Beata Wieczorek



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................

 2. Data urodzenia ..............................................................................................................................

 3. Dane kontaktowe...........................................................................................................................
                (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 4. Wykształcenie ...............................................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

 ..............................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................
                                                          (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł 
                                                                      zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe ..................................................................................................................

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ........................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................
                                                        (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
                                                                 oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1–3 są zgodne z dowodem osobistym 

    Seria..……   nr ………

    wydanym przez  .................................................................................................................................................

    lub innym dowodem tożsamości  ......................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................

 



  .........................................                                       ................................................................    
        (miejscowość i data)                              (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)                                                                              

       

                                                                                                                                                            …………………………………….
(Miejscowość, data)

………………………………………
(Imię i nazwisko)

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….
(adres)

Oświadczenie do celów rekrutacji 

                                               na stanowisko pracownik socjalny 

Zgodnie z wymogami określonymi w obowiązującej  ustawie z dnia 21 listopada 2008
roku o pracownikach samorządowych oraz świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania wynikające z art. 233 k.k. oświadczam, iż:

 posiadam obywatelstwo ………...................………..,

 mam  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystam  z  pełni  praw
publicznych,

 nie byłam/em skazana/y   prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwo przeciwko
mieniu,  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  przeciwko  działalności  instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwo skarbowe,

  mój  stan  zdrowia  pozwala  /  nie  pozwala  na  wykonywanie  pracy  na  danym
stanowisku,

……..…………………………
(podpis kandydata) 

                         



      

…………………………………….
(Miejscowość, data)

………………………………………
(Imię i nazwisko)

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

(adres)

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  OPS  w  Siedlcu  moich  danych  osobowych
podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

2. Przyjmuję do wiadomości, że:

a) Administratorem moich danych osobowych jest OPS w Siedlcu

b) Inspektorem  Ochrony  Danych  w  OPS  w  Siedlcu jest  Marcin  Kosicki,   adres  e-mail
iod@presstu.pl

c) podane  dane  osobowe  zostały  przekazane  dobrowolnie  i  będą  przetwarzane  w celu
właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne
stanowisko  urzędnicze,  w  tym  wolne  kierownicze  stanowisko  urzędnicze  w OPS  w
Siedlcu.  Zgoda  może  zostać  wycofana  poprzez  złożoną  na  piśmie  prośbę  w OPS  w
Siedlcu. Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji;

d) przysługuje  mi  prawo  do  dostępu  do  moich  danych,  ich  sprostowania,  kopii  danych,
usunięcia po okresie rekrutacji, a także prawo przenoszenia danych;

e) w przypadku powzięcia  informacji  o niewłaściwym przetwarzaniu  moich danych przez
Administratora przysługuje mi prawo wniesienia  skargi na przetwarzanie moich danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania;

f) podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych do celów rekrutacji przez OPS
w  Siedlcu  jest  ustawa  z dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy  oraz  ustawa  z  dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

g) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu
rekrutacji  na  wolne  stanowisko  urzędnicze,  w  tym  wolne  kierownicze  stanowisko
urzędnicze w  OPS  w  Siedlcu,  z zastrzeżeniem,  iż  okres  przechowywania  danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy
prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze



w OPS w Siedlcu. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa;

h) odbiorcami  moich  danych  osobowych  mogą  być  instytucje  uprawnione  na  podstawie
przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy
Administratorem a podmiotem.

……..…………………………
(podpis kandydata) 
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