
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie 
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko 

Pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Janikowie

I. Forma zatrudnienia
Umowa o pracę

II. Wymiar czasu pracy
Pełny wymiar czasu pracy

III. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie  niezbędne  do  wykonywania  zawodu  pracownika  socjalnego

określone  zgodnie  z  art.  116  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy
społecznej (Dz.U. z 2020 poz.1876) tj. jeśli osoba spełnia co najmniej jeden z
niżej wymienionych warunków
- ukończenie kolegium pracowników socjalnych
- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
-  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;

2. Spełnienie  wymagań zgodnie  z  art.  156 ustawy z  dnia  12  marca  2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz.1876)

3. Obywatelstwo polskie
4. Brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  posiadanie  pełni

praw publicznych.
6. Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows).
7. Posiadanie  wiedzy  specjalistycznej  z  zakresu  między  innymi  przepisów

ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

IV. Wymagania dodatkowe
1. Udokumentowany minimum półroczny staż pracy na stanowisku pracownika

socjalnego
2. Prawo jazdy kat. „B”.

V. Wymagane dokumenty
1. CV
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr

1 do ogłoszenia)
3. Kopie  dokumentów  potwierdzające  wykształcenie  (dyplom  ukończenia

studiów, świadectwa ukończenia szkół), z zastrzeżeniem prawa do wglądu do
oryginałów ww. dokumentów.

4. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do
wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub
ich odpisy, z zastrzeżeniem prawa do wglądu do oryginałów dokumentów.



5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy  
z zastrzeżeniem prawa wglądu do oryginałów.

6. Oświadczenie  o pełnej  zdolności  do czynności  prawnych oraz  korzystania  
z pełni praw publicznych

7. Oświadczenie  o  nie  skazaniu  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne
przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo
skarbowe

8. Klauzula  informacyjna  o  przetwarzaniu  danych  osobowych kandydatów do
zatrudnienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
Oświadczenia,   kwestionariusz   osobowy   i   klauzula   informacyjna
muszą   być   podpisane własnoręcznie

VI. Termin składania ofert
Wymagane  dokumenty  należy  składać  drogą  pocztową  na  adres:  Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie ul. Miła 11, 88-160 Janikowo, z dopiskiem
„Nabór  na  wolne  stanowisko  pracy  -   pracownik  socjalny”  lub  na  adres  e-mail:
mgops@janikowo.com.pl,  w terminie  do  dnia  30  listopada  2020  r.  Decyduje  data
wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VII. Postanowienia końcowe
1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
2. Kierownik  MGOPS  zastrzega  sobie  prawo  do  zaproszenia  na  rozmowę

kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci
będą informowani telefonicznie lub na podany adres e-mail.

3. Po   zakończonym   postępowaniu   rekrutacyjnym   dokumenty   kandydatów
będą  przechowywane  przez  okres  3-miesięcy  i  w  tym  czasie  osoby
uczestniczące  w  postępowaniu  mogą  odebrać  je  osobiście.  W przeciwnym
wypadku, po upływie tego terminu wszystkie dokumenty zostaną komisyjnie
zniszczone.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 351 44 34
lub 663 201 407.

Janikowo, dnia 17 listopada 2020 r.

mailto:mgops@janikowo.com.pl

