
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

1. Niezbędne wymagania od kandydatów: 
 

a) obywatelstwo polskie- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. Poz. 1202 ze zmianami) 

b) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia 
wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o 

specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 

pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki 
o rodzinie, 

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie - praca w terenie, 
d) nieposzlakowana opinia, 

e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
g) bardzo dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania  

administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych przepisów prawnych 
z zakresu pomocy społecznej. 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik socjalny, 

b) znajomość programu komputerowego „TT Pomoc”, 

c) prawo jazdy kat. B. 
3. Preferowane cechy osobowości kandydata: 
- komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, 
- dokładność, odpowiedzialność, sumienność, wrażliwość i empatia, umiejętności organizacji pracy. 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się przyznanie 
świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych, 

b) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 
c) rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, 

d) świadczenie pracy socjalnej w środowiskach, 
e) współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej, 

f) opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie 
socjalnym, 

g) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, 
h) realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w 

Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych. 

5. Wymagane dokumenty; 

1) Życiorys oraz list motywacyjny, 

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  
3) kserokopia dyplomu, 

4) kserokopia świadectw pracy, 

5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych do wykonywania 
zawodu pracownik socjalny,  

6) oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku pracownika 
socjalnego,  

7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych, 

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pisemne  

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych 
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osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tj. Dz U. z 2014 r. poz. 1202) 
 

Zainteresowane osoby prosimy o osobiste składanie ofert w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Głogowie, ul. Słodowa 2b, pokój nr 1 w kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika 

socjalnego” w terminie do dnia 01 kwietnia 2016r. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie 

Ewa Sołtysiak 

 


