
OGŁOSZENIE O |{ABORZE l{A STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

kierow n ic ze urzędnicze

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie

48-303 Nysa ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A

Dyrektor

llazlt,a stanort,iska pracr

1. Wynragania niczbędne:

i ) obywatelstrvo polskie,

2) wykształcerlie: rł,vższe pierrvszegcl lLrb drLrgiego stopnia w rozulniellitt pt,zepisórł,

o szl<olttie 1u ic \\\ ż\Z\ 1,1l.

3) preferorvaIlv kierunek: I]oll]oc społecztla" adnllllistracj a, zarządzaLlie, psl,chologia
społecztla,

4) specjalizacja z zalrresLl organizac.ji poll-}ocy społeczllej. o ktore.j mo\\,a u,art, 122

ustawy zdnia l2 marca 2004r. o polllocy społecznej (Dz.U. z2016r, poz.930 zenn.).
określona rozporządzelliem MPiPS zdrlla 26 września 2012r. rł,sprar.vie specjalizac.ji
z zakresu olgarlizac.ji pomoc) społecznej (Dz.IJ. z 20l2r, poz. 10B1) lub studia
podyplonror,ve o kierunku: z,arządzanie.jednostkarni ponrocy społeczrrej,

5) staz pracl,: nlillillll_ttl 5 letni. \v tvl,I"l co llajrnllie_j 3 Ietni staz plac\' \\'pomoc),
społeczllej "

6) pełna zdolrlośc do czytltlości prawtil,ch i l<orzl,statrie z pełIli prarv pLrbliczIry,ch.

1) brak skazallia prawomocnym rvyrokiem sądu za urnyślrre przestępstr.vo Ścigane

z oskarzenia publiczrrego lub urnyślne przestępstrvo skarborve,

l{) llicposzlll.,|\\alll (,llillia,

2. Wymagania clotlatkowe:

1) Lrmiejętności zarvodolve: trmiejętnośc organizacji pracy i kierorł,ania zespołenl.

samodzielllość i kreatl,rł,ność. odpolviedzialIlość. rzetelnośó, dokładnośc.

2) predyspozyc_je osobowościolve: Lrmie.jętność skutecznego zarządzanta zespołenl,

zdolności organizacljrle, odpor,viedzialnośc. zaangazowanie, koll-ttttlikaą,lvność, dobra

oI,garlizac.ja prac),. zclolrlość do pracy, w ll,arLttll<ach stresrt. Lrlllie_jetllośó r,l'spółllracr'



iurniejętności pozr,vala.jące lla szybkie reagorvallie w sytuac.jacIl l<ryzy,sorvl,ch

i konfliktorł,1,,ch. zdolności nediac1 jne.

3. Zakres wvkonl,rvanych zadań na stanorvislru:

l) kierorvanie działalnością statutową OPS. a takze ponoszenie odpoiviedzialności za
całokształt działal nośc i .j ednostki,

ż) realizacja zadati rvłasnych gnliny, z zakresu ponocy społeczrlej.
3) realizacja zadań zlęconych grninie z zakresu pollloc}i społeczIlej.
4) realizacja zadań z zakreslt śrł,iadczeri rodzitrtrvcIl.
5) realizac_ja zarlań z zakreslr fillldusztl alinlentacr,jllego i pror.r"adzetlie postęporł,aIi rvobcc

dłrrzrl i kow a l i nlentac1, j ll1,ch.

6) realizacja zadań z zakresll doclatkow lnieszkalliow,lcll,
7) rvydawanie decyzjiadministracyjnych rv spralvaclr śrviadczeli ina podstar.vie ttpotvaznień

Burmistrza N,rsy,
B) reprezelltorł,anie OPS ,nv Nysie na ze\\,,nątrz,

9) prowadzenie gospodarki tinansowe.j rv oparciLt o Llstawę o f'iIlansach ptrbliczrll,ch.
l0) przl,znarvanie i u,ypłacaIlie przerł,idzianych rv, ttstar.l,ach śrł iadczeri,
1 l) organizowatlie prac1,, soc.jalne,j wspierającej osoby, i rodziny, celenl przezw1,,cięzellia

trtrdnych s}tLlac.i i zl,c iorvvch"
l 2) odpowiedzial nośc nraterialtla za por.vierzolle lll i e ll ie.

l3) rvy"konywanie czytlt-tości pracodalvc}, ly stosLlllkr-r do pracownikór,v zatrudltionr,ch rv OPS
rv Nysie,

14) wspołpraca z iltnvmi instytLrcjarni ijedrrostkaniorganizacyjny,nli porllocv społeczrlej.
l5) współpraca z organanri adnlinistracji rządor,r,ej i sanrorządowej oraz orgallizacjami

pozarządowvnli.
l6) realizolvaIlie inltvcIl zadan z zakresll polllocy społeczne.j l.i,ynikających z potrzeb gIllillr.
17) składanie stoso\\,llych spralvozdań z działalllości OPS rł,l.Nvsie.
lB) przl,gotor.r,yrratlie i sk1adaIlie niezbęclrly,ch iIlformac.ji dotl,czacy,ch lLrnlicjolloił,allia OPS

rł, Nysie i ef'ek§,lvnośoi realizacji zadali.jednostki,

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

l ) praca \Ąl pełrl1 lll rr 1 lll ierze czasLl placy,
2) 11,yposazellie stanorviska pracv: biLrrko. zesta\\, kot-1-1puterorvy z oproglaInorł aIlielll,

drukarka, telefon.
3) tizyczne rr,arr,trllti prac),: praca li,olrcepcy,ina z obsługą konrptttera wvtrlauljąclr

spralvtlości obu rąlt i ri,l,tlltlszone.j poz;,,c1 i siedzące.j. pokó_i biurorvv ogrzewanv
i ośrvietlorly,, obsłtrga kolllputera powyżej polorv1, dobolvego rt,vIlliartl e zil\Ll pl,tic\,.

4) budynek piętrorvy. koniecznośc poruszania się po kondy,gnacjach br-rdl,rtkLr

nrozliwośó korzystarlia z windy, bLrdl,nek dostosor,vally clo potrzeb osób
n iepełnosprawnych.

5. Intbrmacja o rvsliaźniku zatrudnicnia osób niepełnospra\\,nych:

W miesiącLt poprzedza.jac1,,l1-1 clatę Ltptrblicznienia ninie.jsze_9il ogłoszellia rlskaznik
zatrudIlienia osob Iliepelrlospralvny,ch w OśrodkLl Ponlocv Społeczne_j w Ny,sie.

rv rozumietliu przepisow o rehabilitacji zawodowej l społecztlej oraz zatrudniallirL osob
niepełnosprawllych, nie przekroczył 60ń.

6. Wymaganedolrumenty:

l ) list lllotr ri ae 1.i ltr .



2) zl cior,vs - cLlrricululn v itae z infbrnlacjani o lvyksztalceniu i tlpiselll
dotvchczasolvego przebiegll pracy zawodolvej,

3) krvestioIlariusz osobowy lvedłLlg wzortl dostępnego tla strotrie intertletorie.j
[JrzędLr Mie.jskiego rl Ny,,,sie lub I(omorce Kadr WydziałLr AdIllirlistracy,jnego
Urzęclu Miejskiego \y N-\,sie,

4) kserokop i a dl,p l onr u ultoticzetl i a sttrd iórv rvrl,,zszr,,cIl.

5) liserokopia dokLlIlelltu potrvierdza.jącego posiadar-rie spec,jali,tac.ji z zakresLt

organizac_j i polnoc}/ społeczne_j (kserokopia śi.r,iadectrł,a lLrb zrrśrviadczcIlia
o ukończeniu studiolv pody,plonlowy,ch. kserokopia c1l"plcllnu tlzr"skallilr
spec_j al izacj i z zakres lt organ izac_i i po1-1-}ocy spo łeczne_j ),

6) kserokclpie śrviadectlv pracy lub zaśrviadczeIlie o zatrtldtlieniu potlr.ierdzające
staz pracv. rv §,,n co Ila.jrlniej 3 letni staz prac),\\,pomocy społeczne.j.

1) opitlie, referetlc.je.

8) ośrł iadczenie o pełrle.j zdo]ności cjo czvIltlości prarvnrch i korzystarliLl z pełlli
plarl, ptr bl icznl,ch.

9) oślviadczellie, ze ]<andvdat rlie by,ł skazallv pfawolllocllvln rł_l,rokieln sątlr_t za
Lttl'l1'Śltle przestępstwo ścigane z oskarzetlia pLrbliczIlego lLrb Lttlvśllle
przestępstwo skarborł,e.

10) kollcepcja prou,adzeIria Ośrodka Ponlocy Społecznej N1 sie
z Lrwzględnietlietl dzialań z zakresu pozvskiwania środkor,v finaIlsor,ł,r,cI-1

(rł tym środkórv z UE oraz itlnr,,ch tneclralliznrow polllocowvch) zri,iazanvch
z clziałalnościa ops,

DlLrk ku'estiotlariusza osobor.vego _jest dostępIl1, lla stronie interlletclrvc.j Lirzęclrr
Miejskiego 'ul'Nysie i r,v l(omórce Kadr WydziałLr Adrnirlistracl,jnego Urzędir Mie.iskiego
r,v Nysie ul, Kolejorva 15.

Regulamin llaboru Ila rvolne stanorvislta urzędnicze lv Urzędzie Miejsli.inl rl Nrsie.jest
opLl b l ikorr any, rv B l P ll a strotl i e i ntertletoll,e.j rv,lv ri,,. nvsa, p l.

Zatrudnierlie rr pierrvszy,nl fokLl llastapi lla czas określony,. Pierwsza tllllo\\,a t] prace Ila
okres sześciLl rrliesięc,v., ri, sytLracji ltonieczności odbycia słLlzb1,, prz]-goto\\,ali.,cze.j. cirLrgiL
Llllowa na następne sześc nliesięcy.

Wynragane dokumenty aplikacy.jne lv kopercie z dopiskieIn ,.Dotyczy naboru na
stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie" nalezy, sl<ładac
rv sekretariacie UrzędLr Mie_lskiego r,r,Nysie ul. Kole.jorva 15 pok, l02 lł,terlniIlie do drlia
26 stycznia 2017r. do gotlz. 1600.

Aplikac.je. ktore lvph,Ilą do trrzędLl po lvl,żej olireślonr,In ternliIlie nie będą rozpatr\\\,alle.
Inforrllac.ia o u,\,IlikLt nabclrlt Lrędzie rtlllieszczcltlit Ila slrollie itrte1,1letovi,c.j 13iLlletviltr
lnfbrnacji PLlbliczlle.j oraz tablicr,, inlbrlnacr jIlej lr t,]rzeclzie Mie_jsl<illl u Nvsie przv
Lrl. Kolejou,e.j l5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne; kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitaeo powinny
byĆ opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia l997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2014r., poz, lI82
ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U,
z2016r, poz.902).

BUIrMlSData publikacj |, . .,!.*. stl,cznia 20l 7r,

Kordia


