
GMINNY OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ

42-267 Starcza
Pov.rtai czestochowskl

woj. Slaskle Slarcza. dria 26.04.2007 r.

ZalqcznikNr I
do Zarzadzenia Nr 2r,07

KIEROWNIK CMINNT]GO OSRODKA POMOCY SPOI,ECZNEJ W STARCZY

ograsza

NAI]OR NA WOLNE STANOWISKA URZDDNICZE
D.s .  i$  tA , t )czE\  RODZ| \ \ \  (H

ORAZ D.S. OBSLLGI INFORMATYCZNEJ
PROGRAM6W ,,POMOST. I ,,FAMILIA"

W GMINNYM OSRODKTI POMOCY SPOLECZNE.I
IiL. SZKOLNA 1i 42 261 STARCZA

l. W]magania niezbtdne:
a) 1r,-!ksztalcenic $]2s7e;
b) znajomo6i progra u do juiadczeri rodzinnych I-AMILIA:
c) znajomosa programu do pomoc! spolecznej pON{OST;
d) znajomoi6 obslugi komputera i pakiet6rv biurowych (Word, Exccl):
e) umicjQtnosa pro\\'odzenia korespondcncji urzqdoucj;
1) u'iedza $.zakfesie przepis6r,r: usta.wa o Jrviadczeniach rodzinnr,ch- usra*a o

post€po\\aniu \\obec dlu2niknr\ aiimcnrtc}jn\ Lh ornz zrljczee alimentac}.jnej,
Kodeks PostQpo\\'ada Administracinego. ustar.va o ochronie danlch
osoborr l  ch:

g) niekaralnoii za przestQpstu,o popelnionc rlm!Slnie:
h) nieposzlako.w,ana opinia:
i) umiejetnosi obslugj poczt\ elekrronicznej_

2. W)magania dodatkotre:
a) doiuiedczenic zauodorre na rdturorzqdnlm stanou,isku;
b) pretbro\\,anc zamieszkiwanie na tcrenie gmin) Starcza.

Zakres $'.} konyrvan] ch zadari n! stano\Iisku:
a) przyjmo\\,anic i sprawdzanic pod *zglgdem prawidlo\r.osci i komplelnoscr

wnioskd$ oraz gromadzenie niezbqdncj dokumentacji;
b) rrprouadzanic rtniosk6u do slstemu eleklronicznego przet\\,.arzaDie:
c) przygoto\r ] \rani e dec)zii \r sprauach przl.znarania b4d2 odmowl (uiadczenl
d) zape\\'nicnie \\'laaciuej i lenninou,ej realiTacji zadan:
c) opraco\1'r'wanie oboui4zujqcej spra\r,ozda\rczoici;
l) \qdau,anie zas$iadczcn dla kiienl6w \! zakesie pro*adzonych spra\\,1
g) prowadzenie korespondencji i jej ewidencjono$',uie:
h) r;konl.wanie innlch prac zleconych przez kierowltika GOPS.

WI'magane dokumenrt-:
a.! 2\ciors z opisem dotl.chczasorrej ,Jzialalnoici za\",odo\!ej (CV,l:
bJ list mof11ac}.jny.
c) kopie dokumentdu potu,ierdTajqc!ch posiadane wykszralcenie i krvaliiik:c1e;
d) kopie S\\,.iadec tu p.acy;



e) e$cntualnc referencje z dot].chczasowyclr miejsc pracy;
l, krr e.Li. 'na'i,..u u.oborrr
g) innc Coklmrenr! potwicrdzajqcc posiadane kwalifikacje i umicjqrnosur;
l'r) o(rviadczenic kandldata o niekaralnosci za przestgpst$.o popelnione uml,ilnie;
i) aktualne zaa$iadczenie lekarskie o braku przecirrskazan zdroviotn).ch do

zauudnicnie na tr/w stanortisku:
j.) o{q iadczenie o wyrazeniu zgod} na przet\\,arzanic na potrzcb) postQpo$,anja

konkursovrego dan]ch osobowl,ch. zgodnie z usta$q! z dnia 29 pazdziernika
199? roku o ochronie dan)ch osobowych (Dz. l_. z 1002 r. Nr 101 , poz. 926 z
p6in. zrr.) oraz uslarva z dnia 22 marca -t990 

r. o pracornikach
sanorzedow)ch (Dz. Li. z 2001 I. Nr 1.12. poz. t59i).

Ofert] ndeay skladad osobiScie lub przeslad rr,termini€ do 15.05.2007 pod adres:
Crninny Oirodek Pomocy Spolecznej w Starc:2"t., 42 - 261Slarcza, ul. Szkolna I

Oleny. kl6re \',!b''n4 do GOPS po wfzej okreslonlm tenninie. nie bqd4 rozpatrl.rvane.

Inlormacje dodatko[ci

Zlozone of'ertv bQd4 sprai.vdzanc pod uzglgdem komplehojci i spelnienia \\.)magai
niezbqdnych zarl artych w ogloszeniu o naborze. W/w czlnnojci przeDroq.ad'zi
komisja konkursowa w dniu 15.05.2007 posotana przezii .r,rwnika Cr rpS oJrQbnlm
zarz4dzenicm. Lista os6b. kt6re spelnily $,,iragania formalne okr.eslonc \\, ogloszeniu
izakrvalifiko*al1 si9 do dalszego postgpou.ania konkursouego . zoslanie ogLszona \\
tliuletlnic Inl'ormacii Publiczncj Llrzqdu Cnrinv pocl acirescm:
rrvvrvn . bip. slarcza. a kress nct. net oraz na tablic) ogloszei Gmjnnego Osrodka pomoc-i
Spolccznej u Starczi i Urzedu Gmin). Srarcz!.
Konkurs odb€dzie sig w dniu 17.05.2007 o godz. 13,00 n Gminnym Osrodku
Pomocl Spolecznej rv Starcz) i bQdzie sklada( sit rozmotr] k$aiifik:lc1.incjtr
trakcie kt6rej nastepi sprawdzenie riedzl,z przepis6w prawa nskazanych w pkt,
I ogloszenia.
Z przeproi'adzonego postQpo\!ania konkursowego zostanie spozqdzon). protok6l.
\\ szlstkit osubl hiurqcc udzial \\ po\tcpo\\aniu konkursou_a.tlt otrT)u;j; pisemnq
mrorT[acjl o Jego \{1nLtdch.
lnformacja orlr,nikach o naborzc bqdzic umieszczona na stronie intcmeto\ncj
Bir etynu lnibrmacji Publicznej tjrzqdu Gminy pocl adresem
www.bip.starcza.akcessnet.net oraz na tablicl ogloszen Gminnego O!rodka polrlocy
Spoiecznej u,Srarczl i lirzqdu Gmin| S1arcza.

KieloNnik {lminnego OSrodka pomoc} Spo}ecznej n Starczr zastrzega sobie prawo
odwolania konkursu bez podalia przr,czlnr.
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