
OGŁOSZENIE Nr 1101.1.2020

DYREKTORA MlEJSKO _ GMlNNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WlĘCBORKU

z dnia 12 maja 2020 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOW|SKO URZĘDNICZE

Referenta

w Dziale Administracyjno-0rganizacyjnym

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza22a

Na podstawie art, 11" ustawy z dnia 2J" listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(t.j. Dz. U. z 2OI9 r., poz, 1282) Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Więcborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko -

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku, ul, Mickiewicza 22A,89-410 Więcbork.

1. Określeniestanowiska:

referent - pełen etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne w odniesieniu do kandydata:

l jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii

Europejskiej lub obywatelem innego państwa, któremu. na podstawie umów

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada znajomość języka polskiego

potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

. posiada wykształcenie średnie (zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja

2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz. U. z2018 r,, poz. 936

ze zm.), ,

b) wymagania dodatkowe w odniesieniu do kandydata:

. biegła obsługa komputera,

r umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

l umiejętność organizowania pracy własnej,



r umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Szczegółowy zakres zadań określony jest w opisie stanowiska pracy stanowiącym załącznik do

ni niejszego ogłoszenia.

4, Warunki pracy na stanowisku:

Szczegółowy opis warunków pracy zawarty jest w opisie stanowiska pracy stanowiącym

załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. tnformacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi co najmniej 6%: TAK

6. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny,

b) Życiorys (curriculum vitae),

c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) Oświadczenie kandydata o wy,rażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w dokumentach aplikacyjnych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych:(t.j. Dz. U. zżOt9 r., pQz, t78t),

h) lnformacja podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą,

i) W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - kserokopia dokumentu

potwierdzającego znajomość języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej,

Formularze, o których mowa w pkt c) oraz e)-h) dostępne na stronie internetowej MGOPS

www.biq.m_gopswiecbo|k,ploraz u lnspektora ds. personalnych MGOPS (pok.33),_

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt a), c), e)-h) należy własnoręcznie podpisać.

7, Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 1599 w siedzibie Miejsko - Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku ul, Mickiewicza 22A,89-410 Więcbork, pok, Nr 34

osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do siedziby MGOPS, a nie

nadania) w ząmknietei kopercie opatrzonei napisem: ,,Nabór na wolne stanowisko Referenta w

Miejsko-GminnymośrodkuPomocySpołecznejwWięcborku,,,@
rogu nałeżv wpisać imie i nazwisko oraz miejsce za.mie§zkaryia karrdvdata,



Oferty, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku po

upływie wskazanego terminu nie Peda rozpatrywane.

8. Dodatkoweinformacje:

l Dnia 25 maja 2Q2O r. komisja dokona oceny formalnej złożonych dokumentów,

. Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu

25 maja 2O20r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku

ul, Mickiewicza 2?A, Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni

o rozmowie kwalifikacyjnej indywidualnie.

. lnformacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGops

wwĘbip.mgopswiecbork.pI oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku zastrzega sobie prawo

odwołania konkursu na każdym etapielpostępowania, bez podania przyczyny.
ł
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