
           Wadowice, dn. 11.02.2019 r 
 

 

Zastępca Kierownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wadowicach 

ogłasza otwarty nabór na 1 stanowisko:  
 

PRACOWNIK SOCJALNY 

na umowę o pracę na zastępstwo 

 

 

Wykształcenie: 
 

 wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, 

zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o  pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), 

 wykształcenie wyższe, a w przypadku wykształcenia średniego zawodowego 

minimum 3-letni staż  pracy w jednostkach pomocy społecznej (zatrudnienie);         

 

Wymagania niezbędne: 
 

 posiadanie obywatelstwa polskiego, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, 

 posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

 niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

 

Wymagania dodatkowe: 
 

 biegła znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.       

z 2018 r, poz. 1508 z późn. zm.), ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz podstawowe 

zagadnienia określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,  o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów i o dodatkach mieszkaniowych, 

 znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows); 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

 praca socjalna, 

 dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na 

świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, 

 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać 

problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się 

przepisami prawa w realizacji tych zadań, 

 pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez 

właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz 

wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, 

 udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

 pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych               

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 

społecznych, 



 współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania                    

i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie 

skutków ubóstwa, 

 inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację 

życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie 

sytuacji takich osób i rodzin, 

 współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu 

regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na 

podniesienie jakości życia, 

 dodatkowy zakres obowiązków ustalony przed podpisaniem umowy o pracę; 

 

Preferowane cechy osobowości kandydata: 
 

 umiejętność skutecznego komunikowania się, 

 umiejętność pracy zespołowej, 

 umiejętność organizowania pracy własnej, 

 umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, 

 samodzielność, zaangażowanie, 

 dyspozycyjność; 

 

Wymagane dokumenty: 
 

 list motywacyjny, 

 życiorys – CV, 

 kserokopie/skan dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectw, 

dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów) 

 inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

 oświadczenie o  stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku; 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych 

do celów rekrutacji, 

 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw 

publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie. 

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, 

sekretariat – pokój 20 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” 

w godzinach od 7:00 do 15:00 lub przesłać na adres: mops@wadowice.pl  

 

Inne informacje:  
 

 informacja o zakończeniu naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wadowicach, na stronie 

internetowej MOPS oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4 w Wadowicach. 

 

                                                                                                   Zastępca Kierownika  

       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                 w Wadowicach 

 

                                   mgr Kamila Miarka-Smolec 


