
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy  , 

32-250 Charsznica , ul. Kolejowa 20 

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze inspektor  ds.świadczeń 

rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Charsznicy , 32-250 Charsznica, ul. 

Kolejowa 20 w pełnym wymiarze czasu pracy.

1.

Wymagania

kwalifikacyjne :

niezbędne:

•

a)

obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21

listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

•

b)

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

•

c)

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,

•

d)

wykształcenie wyższe , udokumentowany staż pracy minimum 2 lata w administracji 

samorządowej w tym co najmniej 6miesięcy w świadczeniach rodzinnych .

•

e)

znajomość

: pracy w  programie Amazis i Nemezis

-ustawy o Świadczeniach rodzinnych  z 28 listopada 2013 r z póź.zm.,

- ustawy  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007r z póź.zm,

-ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku z póź.zm,

- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z 4 kwietnia 2014 r,

KPA,

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu dla rodzin wielodzietnych z 27 maja 2014 roku.

dodatkowe :

a)

umiejętność obsługi komputera (MS Office).

2.

Warunki pracy na stanowisku:

•

Praca w pomieszczeniu biurowym w siedzibie GOPS w Charsznicy , ul. Kolejowa 20 . 

Praca w pozycji siedzącej , przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

(budynek wewnątrz nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu).

•

Możliwa praca poza siedzibą GOPS, 



3.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

•

a).Zbieranie i kompletowanie dokumentacji  dotyczącej  przyznania lub odmowy świadczeń 

rodzinnych  tj.zasiłku  rodzinnego  i  przysługujących  do  niego  dodatków  dla  osób 

zamieszkałych  i  zameldowanych  na  terenie  gm.  Miechów-  Charsznica  /m.in.wydawanie 

druków/.

b).Zbieranie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej funduszu alimentacyjnego /m.in. 

wydawanie druków/.

c).Sporządzanie list wypłat.

d).Sporządzanie  projektu  budżetu  na  rok  następny dot.  świadczeń  rodzinnych  i  funduszu 

alimentacyjnego

e).Sporządzanie bieżących sprawozdań dot. świadczeń rodzinnych.

f.)Praca  w   programie  AMAZIS-  „świadczenia  rodzinne”  oraz  NEMEZIS-  fundusz 

alimentacyjny

g).Wykonywanie   czynności  związanych  ze  świadczeniami  rodzinnymi   i  funduszem 

alimentacyjnym  w szczególności:

-prowadzenie korespondencji z klientami.

-prowadzenie  korespondencji  z  jednostkami  mającymi  wpływ  na  świadczenia   rodzinne 

klientów 

-prowadzenie  korespondencji  mającej  wpływ  na  przyznanie  lub  odmowę   funduszu 

alimentacyjnego

-współpraca  z Komornikami ,Policją  ,Sądem,  Prokuraturą  ,Urzędem Skarbowym i  innymi 

jednostkami  mającymi  wpływ   na  przyznanie  lub  odmowę  świadczeń  z  funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

h).Udzielanie informacji o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

i).Udzielanie pomocy klientom w załatwianiu spraw związanych ze świadczeniami 

rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym

4.

Oferta kandydata musi zawierać:
a)

CV wraz z listem motywacyjnym 

b)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c)

Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie staż pracy , ewentualne

dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

d)

Kserokopie 

świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy .

e)

W przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego

niepełnosprawność,
f)

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się postępowanie karne wobec kandydata.

g)

Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 



h)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ,

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 z

późniejszymi zmianami).

i)

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu

Obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa , którego obywatelom

przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

5.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Charsznicy  ,w rozumieniu ustawy przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2014  roku nie wyniósł co najmniej 6 %.

6.

Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

•

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:   

             

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy , 32-250 Charsznica ul. Kolejowa 20, w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora  ds.świadczeń  rodzinnych”

do dnia  8 sierpień 2014r do godz.10,00.

Decyduje data faktycznego wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Charsznicy.

•

Dokumenty , które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Charsznicy  po 

wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

•

Komisja dokona otwarcia kopert w dniu 8 sierpnia o godz. 10,00.

Zawiadomienie o wynikach otwarcia  i ewentualnym II etapie naboru zostanie umieszczona  

na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Charsznicy, ul. Kolejowa 20.

Charsznica,dnia    28 lipiec 2014r

Podpisał: 

Kierownik GOPS 

Małgorzata Grzebień


