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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy _ urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie prry ul. Kolejowej 15

podinspektor - Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

nazwa stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwopolskie,
2) wyksźałceniewyższe o kierunku: administracja, pomoc społeczna, zdrowiepubliczne,

socj ologia, profi laktyka społeczna, praca socjalna, psychologia
lub

wYższe i studia podyplomowe w zakresie administracji, pomocy społecznej, zdrowia
publicznegq socjologii, profilaktyki społeczrrej, pracy socj alnej,

3) pełna zdolność do cąmności prawnych i korzystańę zpełni praw publiczrrych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,

WYmagania dodatkowe pozrvalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: samodzielnośó, kreatywnośó, odpowiedzialność,
dyspozycyjność,

2) umiejętności zawodowe:
zrajomoŚĆ przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach
Publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach
rodzirrnych, ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy
o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
ustawy o wychowanil w trzeźwości i przecivldzińaniu alkoholizmowi, ustawy
o Przecivłdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przęmocy w rodzinie,
obsfuga komputera w obszarzę środowiska Windows orM ptaay z programami
z pakietu MS Office,

3) mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) rcaIizacja zadań wynrkających z Programu wypłaty świadczenia pieniężnego - ,,bonu
wychowawczego",

2) współpraca z orgańzacjamipozarządowymi i innymi instytucjami w zakresię realizowania
zadań polityki społecznej,

)

3.



3) koordynacja dziŃń i wspóĘraca z jednostkami dzińąącytń w zakresie pomocy

społecznej oraz aktywizaĄi i integracji społecznej,

4) opracowywalie,realizacja i koordynacja strategii roz:lviąrywańa problemów społeczrrych,

gminnego programu profilałtyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego

programu przeciwdziałania narkomanii, gminnego programu przeciwdzińańa przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

5) opracowanie, koordynacja dzińań i sporządzańe corocznych sprawozdań wynikających

z Programu narzęcz seniorów,

6) opracowywanie i koordynacja działń wynikających z programu promocji zdrowia

psychicznego i sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,

7) opracowanie i koordynacja działań wynrkających z programu wspierania rodziny oraz

r o dzin zastęp czy ch spokrewnionych,

8) koordynowanie działalności Gminnej Komisji Ronviązywania Problemów Alkoholowych,

9) zlecańę realizacji zadafi z zaLłesu profilaktyki ironviąrywania problemów alkoholowych,

przecivł dzińania narkomani i or az przecivł działańa przeffIocy w rodzinie,

10) zlecanie realizacji zadań z zakłesllpomocy społecznej podmiotom, których cele statutowe

obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,

11) zlecani e rca\iŹacji zadań z za\łęsr,lpromocji i ochrony zdrowia podmiotom, których cele

statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie promocji i ochrony zdrowia,

12) realizacja zadań wynrkających z ustawy dńa 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach

z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

13) realizację i zlecańe zada{ wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

14) koordynacja dzińań gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Nyska Karta
Dużej Rodziny",

15) współdzińańe z instytucjami publiczrrymi w celu zulalczańa i zapobiegania patologiom

społecznym oraz inrtym szkodliwym zjawiskom,

1 6) podejmowanie i inicjowani e działań na rzecz osób nięełnosprawnych,

17) przygotowywanie ocen, arnlią informacji, sprawozdań w zakresie zadań Gminy w oparciu

o ustawę o pomocy społeczrrej, ustawę o wychowaniu w trzęźwości i przeciwdziałańu
alkoholizrnowi oraz ustawę o przeciw działaniu narkomaniio

18) współdzińańe z OPS, Policją, Sądem, Pełnomocnikami Wojewody ds. narkomanii oraz

profilaktyki i rozuliązywania problemów alkoholowych, służbą zdrowia, Sanepidem,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i inrrymi podmiotami, w zakresię działań

komórki,

19) realtzacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie,

20) opracowywanie coroczrego ,,Programu wspóĘracy z orgańzacjamipozarządowyrrri oraz

inrrymi podmiotami realizującymi zadańa publiczne" orazprzygotowanie sprawozdania

zlego rea|izacji w oparciu o materiĄ cząstkowe przedłożone przez poszczególne

wydzińyUrzędu",



21) opracowywanie zadań z za1rresu komórki do rocnrego ,,Programu współpracy
z orgańzacjamipozarządowymi oraz irurymi podmiotami realizującymi zadańapublicznę"
oraz sprawozdańz jego rcalizacji,

22) przygotowywanie i ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych, z zaLłesu dziŃania komórki,

23) udziń w pracach Komisji Konkursowej rozpatrującej
publicznych z zakesu dzińańa komórki,

24) przygotowywanie i sporądzanie umów z organizacjami
zadań publicznych w załresie komórki

ofeńy na realizację zadń

pozarządowymi na realizację

25) kontrola prawidłowości wykonania zadań z zatłesu dzińańa komórki w trakcie, jak i po
realizaĄi zadń publicznych zleconych na tzecz or gańzacji pozarządowy ch,

26) przygotowywanie rozliczń sprawozdań z wykonania zadań publicznych w zakresie
działańa komórki przedłożonychprzez orgańzacjepozarządowe oTaz ich weryfikacja pod
względem poprawności formalnej i merytorycznej,

27) współpraca zę Starostwem Powiatowym w Nysie, Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie,
jednostkami gminnymi w celu realizacji prac społeczńę - użrytecntych zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach r}mku pracy,

28) wspóĘtaca z Gśrodkiem Pomocy Społecznej, spółkami gminnymi, Agencja Rozwoju
Nysy, Gmirrrrym ZarządemOświaty, Dzierlnym Domem Pobytu, Środowiskowym Domem
Samopomocy w Nysie, Centrum Ilrtegracji Społecznej w Nysie.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wytrilarze azaslL pracy,
2) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drŃarka, telefon,
3) ftzycnrc warunki pracy: praca koncęcyjnaz obsługą komputera wymagĄąca sprawności obu

rąki wymuszonejpo4lqi siedzącej, pokój biurowy opewany i oświetlony, obsfugakomputera
powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych (wejście główne posiada podjazd, winda),

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania cąmności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz
statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczrrienia niniejszego ogłoszenia wskaźńkzatrudnienia
osób niąełnosprawnych wUrzędzieMiejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej orazzatrudńaniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 60ń.

6. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywaayjny,
2) życiorys - curriculum vitae z informacjami o wykształcerriu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy wedfug wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Birrrze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,



4) kserokopie świadęctw ptaay, zaświadczęńe o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę w celu ustalenia stuinlpracy $eżeli kandydat takie posiada),

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) kserokopia świadectwa lub zaświadczęńa o ukończeniu studiów podyplomowych,

7) kserokopie zaświadczeń oukończonych kursach i szkoleniach Qeżeli kandydat

takie posiada),

8) opinie, referencje Qeżeli kandydat takie posiada),

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,
10) oświadczęńe o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskażeńa pńlicznego lub umyślne przestępstwo skańowe,
1 1 ) kserokopia dokumentu potwierdzaj ącego niepełnosprawnośó*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego

z art. l3a usta,wy z dńa 2I listopada 2008r, o pracownikach samorządowych (Dz. U , z 2016r. poz. 902

ze zm.)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska wzędnicze w Utzędzie Miejskim w Nysie jest

opublikowany w BIP na stronie intemetowej www.nysa.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej - Komórka Polityki Społecznej

i Rodzinnej" naleĘ składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie

ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do dnia 20.11.2017r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminię nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji

Publiczrrej oraz tablicy informacyjn ej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 1 5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i CurriculumVitae, powinnybyó
opatrzone klauzulą i podpisem:

,,Wyrńalnrt zgodę naptzetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizaĄi procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

oochronie danych osobowych (Dz. U. z 20I5r. poz.2135 ze zm.) oraz ustawą zdńa
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z20l6r.,poz.902 zezm.)".

Data publika cji .Ź: 11.20I7r.


