
 

P.O. KIEROWNIK  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE  

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu w związku             

z realizacją projektu  „Mój cel – moja praca” w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

 

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące warunki: 

1. Wymagania niezbędne: 

 

1) obywatelstwo polskie, 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

3) spełnia jeden z niżej wymienionych warunków: 

a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

b) ukończył/a studia wyższe na kierunku praca socjalna, 

c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończył/a studia wyższe o specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym              

z kierunków:  

 pedagogika,  

 pedagogika specjalna,  

 politologia,  

 polityka społeczna,  

 psychologia,  

 socjologia,  

 nauki o rodzinie, 

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku, 

6) nieposzlakowana opinia. 

 

 2.  Wymagania dodatkowe: 
 

1) mile widziane doświadczenie zawodowe, 

2) umiejętność interpretacji przepisów prawa: 

- znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jedn.: Dz. U 2016, poz. 930 z późn. zm.),  

- znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst. jedn.: Dz. U. 2016,                          

poz. 23 późn. zm.) 

3) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office, Programie 

POMOST, 

4) posiadanie takich cech jak: rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, 

komunikatywność, 

5) umiejętność dobrej organizacji pracy. 



 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) praca socjalna w środowisku, 

2) przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy oraz przeprowadzanie 

rodzinnych wywiadów środowiskowych, 

3) opracowywanie kontraktów socjalnych z osobami ubiegającymi się o pomoc, 

4) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert 

pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji 

o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, 

związkami wyznaniowymi, fundacjami. stowarzyszeniami, prokuraturą, 

radnymi Rady Gminy, sołtysami i innymi instytucjami w zakresie dotyczącym 

indywidualnych spraw podopiecznych Ośrodka Pomocy, 

6) organizowanie pomocy rzeczowej dla osób poszkodowanych wskutek klęsk 

żywiołowych, ekologicznych i zdarzeń losowych, 

7) bieżąca praca w programie informatycznym „POMOST", 

8) przestrzeganie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów ustawy          

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.  

2016, poz. 922),  

9) 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 w realizacji tych zadań,  

10) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej 

poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów przez 

właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz 

wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,  

11) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,  

12) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania      

i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz 

łagodzenia skutków ubóstwa, 

13) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną 

sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi 

służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,  

14) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu 

regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na 

podniesienie jakości życia, 

15) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, 

16) udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im 

świadczeniach i dostępnych formach pomocy. 
 

 5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
 

 Miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie 
 

 

 



 

6.  Wymagane dokumenty: 

1) życiorys (CV), 

2) list motywacyjny, 

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 

5) kopie świadectw pracy, potwierdzających staż pracy, 

6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym 

stanowisku.  

 

7.  Proponowany termin zatrudnienia – 1 maj 2017 r. 

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach 

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie, pocztą elektroniczną                

na adres: gopschoczewo@op.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu 

elektronicznego lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie               

ul. Kusocińskiego 5,  84-210 Choczewo z dopiskiem: 

 

„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” 

 

w terminie do dnia  24 kwietnia 2017 roku do godz. 13
00 

/zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy                

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 

902) termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być 

krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie/. 

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone 

klauzulą:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 922)”. 

 

                                                                                                      p. o. Kierownik 

                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

         w Choczewie 

                                                                                                    Mirosława Wittstock 

Choczewo, dnia  12 kwietnia  2017 r.                            
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