
   Wołów, 2.01.2020r.

OGŁOSZENIE
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie ogłasza konkurs na

stanowisko referent w Dziale Dodatki Mieszkaniowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wołowie.

I. Wymagania niezbędne:
1. posiadać wykształcenie: średnie
2. doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej
3.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni z praw publicznych
4. niekaralność  za  przestępstwa  popełnione  umyślnie   tj.  brak  skazania  prawomocnym

wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe

5. znajomość ustaw:
-  o dodatkach mieszkaniowych
-  ustalanie uprawnień do świadczenia: ryczałt energetyczny
-  kodeks postępowania administracyjnego
- znajomość obsługi komputera i programów biurowych

II. Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie  w  pracy  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego  lub  administracji

publicznej;
2. umiejętność analizy dokumentów, logicznego myślenia, korzystania z przepisów prawa;
3. umiejętność  w pracy w zespole,  sumienność,  rzetelność,  dobra  organizacja  czasu  pracy,

terminowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
4. samodzielność,  komunikatywność,  odporność na stres,  odpowiedzialność i  dokładność w

realizacji powierzonych obowiązków.

III. zakres wykonywanych zadań:
1. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń,
2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie realizacji świadczeń, 
3. przetwarzanie danych osobowych w oprogramowaniu komputerowym,
4. składanie zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę świadczeń,
5. składanie sprawozdań,
6. przechowywanie i archiwizacja akt,
7. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń, okresowych zestawień i sprawozdań
8. prowadzenie  korespondencji  przychodzącej  i  wychodzącej  (  skierowanej  do  klientów  i

instytucji), 
9. udzielanie  wszelkich  niezbędnych  informacji  dotyczących  świadczeń  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami prawa i procedurami,
10. wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.

IV.  Warunki Pracy:
Praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie ul.Trzebnicka 6,



w  Dziele  Doataki  Mieszkaniowe,    samodzielna,przy  monitorze  ekranowym  powyżej  połowy  
dobowego wymiaru czasu pracy.

V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys
2. list motywacyjny
3. klauzula rekrutacyjna- ręcznie podpisana
4. kserokopie potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy
5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
6. oświadczenie  o  niekaralności  za  przestępstwa  popełnione  umyślnie  lub  przestępstwo

skarbowe
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z 

pełni praw publicznych
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z 

dysponowaniem środkami publicznymi
9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

VI.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej:
W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż
6%.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty  należy  składać  (  osobiście  lub  pocztą  )  w  zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem
zwrotnym z dopiskiem: Nabór na stanowisko referent w Dziale Fundusz Alimentacyjny w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie-„ do dnia 17 stycznia 2020r. do godziny 15.00
 (  decyduje  data  wpływu  korespondencji)  na  adres:  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Wołowie, ul. Trzebnicka 6, 56-100 Wołów.

VIII. dodatkowe informacje:
1.Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane
2. Kandydaci o terminie rozmowy będą informowani indywidualnie.
3.  Oświadczenia,  życiorys  oraz  list  motywacyjny powinny być  podpisane  własnoręcznie  przez
kandydata.

Klauzula Zgody
Zgodnie z 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych 
rekrutacji
                                                                                
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 
czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.



5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 
2, 00-193 Warszawa
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne


	

