
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

kie row nic ze arzędnicze
" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie

48-303 Nysa ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, A

Dyrektor

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) ob},watelstwo polskie,

ż) wyksźałcenie: v,lyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szko lnictw ie v,ły ższy m,

3) specjalizacja z zakręsu organizacji pomocy społecznej, o któĘ mowa w art. 12ż
ustawy z dnia 12 marca ż0O4r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2075r., poz. 163 ze
zm,),

4) stłż pracy: minimum 5 letni, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy
społecznej,

5) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korrystanie zpełni praw publicznych,

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nieposzlakowanaopinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętności zawodowe: umiejętnośó organizacji pracy i kierowania zespołem,
samodzielnośó i kreatywnośó, odpowiedzialnośó, rzetelność, dokładnośó,

2) predyspoąycje osobowościowe: zdolności organizacyjne, odpowiedzialnośó,
zaangużowanie, komunikałwność, dobra organizacja pracy, zdolnośó do pracy
wwarunkach stresu, umiejętnośó współpracy i umiejętności ponvalające na szybkie
reagowanie w sytuacjach Ęzysowych i konfliktowych, zdolności mediacyjne.



3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie działalnością statutową OPS, a także ponoszenie odpowiedzialności za
cŃoksńah działalności j ednostki,

2) r ealizacja zadań własnych gminy z zakł ęsu pomocy społecznej,
3 ) realizacja zadań zleconych gminie z zabesu pomocy społecznej,
4) realizacja zadń z zal<resu świadczeń rodzinnych,
5) realizacja zadń z zaŁłęsu funduszu alimentacyjnego i prowadzenie postępowań wobec

dłuzników alimentacyjnych,
6) .rca|izacjazadań z zakresu dodatków mieszkaniowych,
7) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń i na podstawie upoważnień

Burmistrza Nysy,
8) reprezentowanie OPS wNysie nazewnątrz,
9) Prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych,
10) ptzyznawanie i wypłacanie przewidzianychw ustawach świadczeń,
1l)organizowanie pracy socjalnej wspierającej osoby i rodziny celem przenłłyciężenia

trudnych sluacj i zyciowych,
1 2) odpowiedzialnośó materialna za pow ierzone mienie,
13) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w OPS

wNysie,
14) współpraca z innymi ins§łucjami i jednostkami organizacyjnymi pomocy społeczrej,
15) współpraaa z organami administracji rządowej i samorządowej oraz otganizacjami

pozarządowymi,
16)realizowanie innych zadańzzakresu pomocy społecznej wynikającychzpotzeb gminy,
17) składanie stosownych sprawozdań z dziŃalności OPS w Nysie,
18) przygotowywanie i składanie niezbędnych informacji doĘczących funkcjonowania OPS

w Nysie i efektywności realizacji zadań jednostki.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, zestaw komputerowy z oprogramowaniem,

drukarka, telefon,
3) ftryczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca

sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzowany
i oświetlony, obsługa komputera,

4) budynek wielokondygnacyjny z dostępem do windy.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczrienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, przekroc rył 6%.

Wymagane dokumenty:

1) list mofiacyjny,
ż) Ąciorys - curriculum vitae z informacjami o wyksźałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie intemetowej

Urzędu Miejskiego w Nysie lub Komórce Kadr Wydziału Administracyjno-
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie,

5.

6.



4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) kserokopia dokumęntu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu

organizacji pomocy społecznej (kserokopia świadectwa lub zaświadczenia
o ukończeniu studiów podyplomowych, kserokopia dyplomu uzyskania
sp ecj al izacj i z za|<r e su or ganizacji p omocy sp ołe czn ej ),

6) kserokopie świadęctw pracy lub zaświadczenię o zatrudnieniu potwierdzające
stażptacy, w tym co najmniej 3 letni stńpracy w pomocy społecznej,

7) opinie, referencje,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do c4,nności prawnych i kor4ystaniuzpełni
praw publicznych,

9) oświadczęnie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyŚlne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

10) koncepcja prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Nysie i w Komórce Kadr Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa l5.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w lJrzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony, a po tym okresię na
czas nie określony.

wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘcry naboru na
stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie'' naleĘ składać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. I02 w terminie do dnia
18 sĘcznia 20t6r. do godz. 1630.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biule§mu
Informacji Publicznej oruz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim wNysie przy
ul. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne: lrwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae,
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. z2014r., poz. 1182) oraz ustawązdnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1ż02),

Data publikacji: 8, 01. 2016r.
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