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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie  

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:                                                                            

ds. świadczeń pomocy społecznej 
 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Okres zatrudnienia: docelowo na czas nieokreślony 

Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo) 

Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2020 r. 

Miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie ul. Wolności 7 –  

Sekcja Świadczeń Socjalnych 

 

1. Wymagania formalno- prawne : 

 

1) obywatelstwo polskie,  

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

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4) nieposzlakowana opinia, 

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

 

 

2. Wymagania niezbędne: 

1) Wykształcenie wyższe. 

3. Wymagania dodatkowe:  

1) Znajomość przepisów prawnych z zakresu m.in.:   

a) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

b) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

c) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

d) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

e) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

f) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

g) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, 

h) Ustawy z dnia 19 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji. 

2) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, 

3) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów, 

4) odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość, punktualność, 

5) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, 

6) umiejętność obsługi komputera. 
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4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

1. Przygotowywanie decyzji administracyjnych.  

2. Prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji.  

3. Przygotowywanie list wypłat świadczeń. 

4. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych wynikających  

z realizacji ustaw. 

5. Przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji dot. realizacji świadczeń związanych  

z realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

6. Wystawianie zaświadczeń.  

7. Obsługa programu ,,nOPIEKA” 

8. Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 

 i społeczne klientów Ośrodka, rozliczanie zasiłkobiorców – Program PŁATNIK. 

9. Egzekwowanie należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, 

 z tytułu opłat określonych przepisami oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. 

10. Monitorowanie miesięcznych potrzeb w zakresie terminowej wypłaty świadczeń. 

11. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji organom odwoławczym. 

12. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej GOPS. 

 

 

     5. Warunki pracy na stanowisku: 

 

- praca w siedzibie GOPS w Tychowie oraz na terenie gminy Tychowo w godz. 7.30-15.30, 

- praca samodzielna wewnątrz pomieszczenia usytuowanego na 1 piętrze w budynku Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, oświetlenie sztuczne i naturalne,  

- budynek Ośrodka posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, nie posiada windy,                                                                                                                                                                          

- praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,                                                                               

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,                                                                                     

- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),                                                                

- pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo),                                                                                 

- wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS w Tychowie.            

 

6. Wymagane dokumenty: 

 

- CV oraz list motywacyjny , 

- kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia), 

- klauzula informacyjna RODO dla osób aplikujących na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik 

nr 2 do ogłoszenia),  

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg 

pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, 

zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach); 

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku; 

-  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw 

publicznych, 

-  oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,  

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. 

       

Dokumenty jak: życiorys, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, klauzulę informacyjną 

RODO, oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata. 
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7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  

„Nabór na wolne stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej ” osobiście w Sekretariacie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie przy ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo,  

pokój nr 5  lub drogą pocztową : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie 

             ul. Wolności 7 

             78- 220 Tychowo 

 

w terminie  do dnia 24.01.2020 r. w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.  

     

 O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci 

będą informowani drogą telefoniczną na podany numer kontaktowy lub drogą elektroniczną 

 na wskazany adres e-mailowy. 

     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS 

Tychowo oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka. 

    Dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów w pisanej 

wyżej formie lub wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie zastrzega sobie, że w każdym 

czasie ma prawo do zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru,  bez podania 

przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94-31-15-676   

 

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie ul. Wolności 7, 78 – 220 Tychowo. Przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE.2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - Pani/Pana zgody na przetwarzania 

danych w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, a 

następnie dane te będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczących archiwizacji. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych. Przysługuje 

Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne lecz niezbędne do udziału w naborze. 

 Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się drogą elektroniczną przez skrzynkę 

pocztową: iod@tychowo.naszops.pl. 
 

 

 

          

 

 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tychowie 

 

Agnieszka Jankowska 


