
Krościenko n.D, 20 maja 2019r 

 

Ogłoszenie o naborze 
  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, Krościenko n.D, ul. Rynek 35 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D poszukuje kandydata na: 
 

stanowisko urzędnicze - REFERENT ds. świadczeń 

W REFERACIE ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH 

Krościenko n.D, ul. Rynek 35 

 
Wymiar etatu: 1,0 etat, zatrudnienie:  VI/VII 2019r. 

 
I. Wymagania niezbędne: 

1) posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 

roku o pracownikach samorządowych, 

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią, 

5) wykształcenie: wyższe, preferowane o profilu: administracyjnym, ekonomicznym, 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 

II. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym 
stanowisku: 

1) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla 
opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom  uprawnionym 
do alimentów,  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Programu 
„Dobry start” oraz przepisów wykonawczych do wyż. wym. ustaw, 

2) znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, 

3) wysoki poziom umiejętności z zakresu analizy i rozwiązywania  zadań problemowych w oparciu 

o posiadaną dokumentację dotyczącą  sytuacji  dochodowej wnioskodawcy, 
4) umiejętność obsługi komputera na bardzo dobrym poziomie (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, 

poczta elektroniczna), 
5) dokładność, 
6) systematyczność, 
7) umiejętność pracy  pod presją czasu, dobrej organizacji pracy i pracy w zespole, 

8) opanowanie, 
9) znajomość specjalistycznych  programów do  obsługi  świadczeń  rodzinnych, świadczeń z funduszu  

alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych  (tj: TOP TEAM, NEMEZIS), 
10) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych, 
11) znajomość zagadnień administracyjnych (w tym: praktyczna umiejętność przygotowywania  decyzji 

administracyjnych). 

III. Informacja o tym, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6% : 

W miesiącu kwietniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Krościenku n.D w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.  

IV.  Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:  

Warunki pracy  na proponowanym stanowisku obejmują między innymi: 

1) wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze 
stresem ze względu na obowiązujące terminy  oraz ponoszoną odpowiedzialność, w tym materialną, 

2) praca w pomieszczeniach Działu Świadczeń Rodzinnych GOPS, przy ul. Rynek 35, budynek 
niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (brak windy, komunikacja w budynku 
z występującymi barierami architektonicznymi, toalety niedostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych), 



3) wykonywanie zadań wymaga  pracy przy komputerze  powyżej  4 godzin dziennie, 
4) praca na pełny etat, w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do środy, czwartek od 8:00 do 

17:00, piątek od 7:30 do 14:30, 
5) kontakt  telefoniczny i osobisty z klientem. 

 
V.  Zakres zadań na stanowisku: 

1) udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczeń realizowanych w Referacie Świadczeń 
Rodzinnych, 

2) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych zasiłku dla opiekunów, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem” oraz przygotowywanie decyzji  administracyjnych w powyższych sprawach, 

3) przyjmowanie stron w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego 
4) udzielanie informacji klientom Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 

świadczeń wychowawczych, ustawy „za życiem”, 
5) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych oraz list wypłat świadczeń, 
6) dostęp do dziedzinowych programów komputerowych, 
7) prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro, 
8) prowadzenie dziennika korespondencji i wysyłka poczty,  

9) archiwizacja dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy, 
10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych. 
 

VI.  Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) podpisany życiorys (CV) i podpisany list motywacyjny, 
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  
4) podpisanie oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego (jest obywatelem Unii Europejskiej lub 

innego państwa, któremu przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na  terytorium RP) 

5) podpisanie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 

6) podpisanie oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwa skarbowe, 
7) podpisana klauzula informacyjna RODO dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji, 
8) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 
9) podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 

referenta, 
10) inne kserokopie dokumentów, które kandydat uzna za ważne dla prowadzonego postępowania 

rekrutacyjnego i przyszłej pracy. 

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie 
podpisane. 

Dokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem „konkurs 
na stanowisko pracy w GOPS” należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 35 
p.9, I piętro lub przesłać listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, ul. Rynek 
35, Krościenko n.D  do 31 maja 2019 roku do godziny 14.00 – decyduje data wpływu do GOPS. 
 
VII.  Inne informacje:  

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury 

rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.  
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po dniu 31 maja 2019r nie będą 
rozpatrywane. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu 
rekrutacji. 
Kandydat/ka wybrany/a do zatrudnienia, przed podjęciem pracy, będzie zobowiązany/a dostarczyć 

zaświadczenie uzyskane z KRK, na własny koszt, potwierdzające niekaralność, wcześniej zadeklarowaną 

w stosownym oświadczeniu. 
 
Dodatkowe informacje : tel: (18) 262 30 09 Adam Musiał. 
 
 
 

  (-) Adam Musiał 

                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  
    Społecznej w Krościenku n.D 
 


