
 
 
 

 Ogłoszenie o naborze OR.1101.1.2016 
  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach 
42-274 Konopiska, ul. Lipowa 1 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach 
poszukuje kandydatów na: 

stanowisko urzędnicze -  podinspektor 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  

Liczba lub wymiar etatu 1,0 
Wymagania niezbędne: 

1)  wykształcenie wyższe 

2) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 
4) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie 

przestępstwo skarbowe, 
5) znajomość  przepisów KPA, 
6) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
7) znajomość przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
8) znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
9) znajomość przepisów ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
10) umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta 

elektroniczna). 

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

1) preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, ekonomia, praca socjalna 
2) biegłe poruszanie się w otoczeniu prawnym w zakresie koniecznym do prawidłowego wypełniania 

obowiązków służbowych, 
3) umiejętności związane ze sprawną obsługą klienta, 
4) umiejętność analizowania dokumentów i filtrowania otrzymanych informacji, 
5) komunikatywność, 
6) opanowanie, 
7) samodzielność, 
8) umiejętność dobrej organizacji pracy, 
9) umiejętność pracy pod presją czasu, 
10) mile widziany staż pracy w administracji samorządowej, na stanowisku związanym z obsługą klienta. 

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 lutym 2016 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Konopiskach 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 w bezpośrednim kontakcie z trudnym klientem 

2) wykonywanie zadań wymaga  pracy przy komputerze  powyżej  4 godzin dziennie; 
 
V Zakres zadań na stanowisku: 
 
1) obsługa klienta i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń 
wychowawczych,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów; 

2) rozpatrywanie wniosków w sprawach w.wym. świadczeń; 

3) sporządzanie decyzji administracyjnych, w tym: przyznających, odmownych, zmieniających, uchylających 
prawo do świadczeń,  dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, umarzających lub 
rozkładających na raty itp.; 



 
 
 

4) przygotowywanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń  
wychowawczych,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

5) prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych świadczeń oraz wpłat od komorników i ścisła współpraca w 
tym zakresie z działem księgowym; 

6)  prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych w zakresie określonym 
przepisami Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016, 
poz. 169); 

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego z  Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

8) wydawanie zaświadczeń klientom; 

9) przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw. 

 
VI Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) podpisane CV, 
2) podpisany list motywacyjny, 
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i przebieg pracy zawodowej, dokumenty o 

posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  
4) podpisanie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
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) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz.2135 ze zmianami), 

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku. 

Dokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz 
dopiskiem „oferta pracy na  konkurs OR.1101.1.2016” należy składać do 11 marca 2016 do 
godziny 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1 , 42-274 Konopiska, od 
poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00. 

Inne informacje:  
Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają telefonicznie informację dotycząca 
dalszej procedury rekrutacyjnej. 
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odesłane 
kandydatom za pośrednictwem poczty. 
Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, 
po upływie  tego terminu zostaną  zniszczone. 
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. 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej   
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu. 
Dodatkowe informacje : tel. 34 3283 559 lub 34 3282030 


