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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku.

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku

ul. Planetorza 52

47-253 Cisek

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Cisku - pełen etat

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

Stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godz.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

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

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

6) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce z
zakresu ustawy o pomocy osobom upoważnionym do alimentów, świadczeniach
rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego.

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.



IV. Dodatkowe wymagania:

1. doświadczenie zawodowe minimum 1 rok na stanowisku obejmującym swoim

zakresem obowiązków postępowanie w sprawach dotyczących świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

2. obsługa programu komputerowego Świadczenia Rodzinne i Fundusz

Alimentacyjny - Sygnity SA,

3. umiejętność obsługi pakietu MS Office,

4. mile widziane szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu

alimentacyjnego,

5. umiejętność pracy w zespole,

6. umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych

do wykonywanych zadań,

7. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,

8. dyspozycyjność, terminowość, dokładność,

9. czynne prawo jazdy kat. B.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjnego w administracji, ustawa
o świadczeniach rodzinnych, ustawa o udzielaniu pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, udostępniania informacji gospodarczych, w szczególności:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych oraz

funduszu alimentacyjnego,

- wprowadzanie danych z wniosków do programu informatycznego,

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń

oraz pism,

- prowadzenie odpowiednich teczek i dokumentacji świadczeniobiorców,

- prowadzenie korespondencji w/s postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

- współpraca z Komornikiem Sądowym w zakresie egzekucji świadczeń,

- prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,

- współpraca z PUP w/s postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

- przygotowywanie danych do sprawozdań,

- przygotowywanie list wypłat świadczeń.



VI. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) List motywacyjny,

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) Kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż

pracy,

6) Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje - zaświadczenia o szkoleniach,

7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania pracy na stanowisku,

8) Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych

oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

10) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych do celów rekrutacji.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach lub
przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Cisku ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek z dopiskiem: „Nabór na
stanowisko - referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego ", w terminie do 7 marca 2016 r. do godz. 15.00.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą
rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe.

Informacja wynikająca z art.13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych -
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w styczniu 2016r.)
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Cisku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.



Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (tj. z 2014r. Dz. U. Nr 1202 ze zm.) oraz Regulaminem naboru na
wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku.

Wymagane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015r., póz.2135 z
późn.zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(tj. z 2014r. Dz. U. Nr 1202 ze zm.)

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu
zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie o terminie kolejnego etapu
rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Danuta Pawlik tel. 77 4871118.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka

Pomocy SppŁcznej w Cfsku
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mgr Danuta Pawlik

Cisek, dnia23.02.2016r.


