
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor - Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obyrvatelstwo polskie,
2) wyksźałcenie wyższe o kierunku: administracja, pomoc społeczna, zdrowie publiczne,

socjologia, profilaktyka społeczna, praca socjalna, psychologia,zaruądzanie, ekonomia,
finanse
lub
wyższe i studia podyplomowe w zakresie administracji, pomocy społecznej, zdrowia
publicznego, socjologii, profilaĘki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania,
ekonomii, finansów,

3) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowanaopinia.

2. Wymagania dodatkowe pozrvalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność,
dyspozycyjnośó,

2) umiejętności zawodowe:
znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach
publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach
rodzinnych, ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy
o działalności poĄrtku publicznego i o wolontariacie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
ustawy o wychowaniu w trzetwości i przeciwdziŃaniu alkoholizmowi, ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemooy w rodzinie,
obsługa komputera w obszarze środowiska Windows otv pracy z programami
z pakietu MS Office,

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

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) realizacja zadań wynikających z Programu wlpłaĘ świadczenia pieniężnego - ,,bonu
wychowawczego",



2) współpraca zorganizaajamipozarządowymi i innl,rni ins§ltucjami w zakresie ręalizowania

zadań poliĘki społecznej,

3) koordynacja działań i wspóĘraca z jednostkami działającymi w zakresie pomocy

sp ołecznej or az ak§w izacji i inte gracj i sp ołe c mej,

4) opracowywanie,realizacja i koordynacja strategiirozwiązywania problemów społecznych,

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego

programu przeciw działania narkomanii, gminnego programu przeciwdz iŃania przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

5) opracowanie, koordynacja działań i sporządzanie corocznych sprawozdań wynikających

z Programu I7arzeaz seniorów,

6) opraqowywanie i koordynacja działań wynikających z programu promocji zdrowia
psychicznego i sporządzanie sprawo zdan z jego r ealizacji,

7) opracowanie i koordynacja dzińań wynikających z programu wspierania rodziny oraz

r o dzin zastęp czy ch sp okrewn ionych,

8) koordynowanie działalności Gminnej Komisji Ronviązywania Problemów Alkoholowych,

9) z|ecanierealizacjizadańzzahesu profilaktyki irorwiązywania problemów alkoholowych,
przeciw dziŃania narkom an|i or az ptzeciw dziŃania przemocy w rodzinie,

10) zlecanie rea|izacji zadań z zahesu pomocy społecznej podmiotom, których cele statutowe

obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomoay społecznej,

11) zlecanie real'izacji zadań z zal<ręsu promocji i ochrony zdrowia podmiotom, których cele

statutowe obejmują prowadzenię działalności w zakresie promocji i ochrony zdrowia,

12) realizacja zadań wynikających z ustawy dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

13) realizację i zlecanie zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

14) koordynacja działń gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Nyska Kafta
Dużej Rodziny",

15) współdzińanię z ins§Ąucjami publicznymi w celu zwalczania i zapobiegania patologiom

społecznym oraz innym szkodliwym zj awiskom,

1 6) podej mowanie i inicj owani ę dzińań na r zęQz osób niepełnosprawnych,

l7) przygotowywanie ocen, ana|iz informacji, sprawozdń w zakresię zadań Gminy w oparciu
o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o wychowanil w ttzeź:wości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,

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

profilaktyki i rozwiąrywania problemów alkoholowych, służbą zdrowia, Sanepidem,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi podmiotami, w zalłesie działań

komórki,

19) rea|izacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie,



20) opracowywanie corocznego ,,Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami realiĄącymi zadania publiczne" oraz przygotowanie sprawozdania

zjego realizacji w oparciu o materiĄ cząstkowe przedłożone przez poszczególne

wydziĘ [Jrzędu",

21) opracowywanie zadań z zal<ręsu komórki do rocznego ,,Programu wspóĘracy
z organizacjamipozaruądowymi oraz innymi podmiotami realizującymizadaniaplbliczne"
oraz sprawozdań z jego rcalizacji,

22) przygotowywanie i ogłaszanie otwaĘch konkursów ofert na realizację zadań

publicznych, z zakcesl dzińania komórki,

23) udział w pracach Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań

pub licznych z zakr esu dziŃania komórki,

24) przygotowywanie i splotządzanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację

zadań publicznych w zakręsie komórki,

25) kontrola prawidłowości wykonania zadań z zakłesll dziŃania komórki w trakcie, jak i po

r e alizacji zadań pub l icznych zl ec onych na r ze cz or ganizacji p ozar ządowy ch,

ż6) przygotowywanie rczliczeń sprawozdań z wykonania zadań publiczrych w zakresie

dzińania komórki przedłożonychprzez organizacje pozarządowe oraz ich weryfikacja pod

względem poprawności formalnej i merytorycznej,

27) współpracaze Starostwem Powiatowym w Nysie, Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie,
jednostkami gminnymi w celu realizacji prac społecznie -lżlĄecznych zgodnie z ustawą

o promocji zatrudnienia i insĘltucjach rynku pracy,

28) wspóĘraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, spółkami gminnymi, Agencja Rozwoju
Nysy, Gminnym ZarządemOświaty, Dziennym Domem Pobytu, Środowiskowym Domem

Samopomocy w Nysie, Centrum lntegracji Społecznej w Nysie.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wyposaźenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,

3) ftzyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca sprawności obu

rąk i wymuszonejpozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera

powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych (wejście główne posiada podjazd, winda),
4) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz

statyczne obciążenie mięśni fułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych wUrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej otazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekrocrył 6%.

6. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny,



ż) życiorys - curriculum vitae z informacjami o wyksżałcęniu i opisem

doĘchczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwęstionariusz osobowy wedfug wzoru dostępnego na stronie intemetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę w celu ustalenia stazu pracy (eżeli kandydat takie posiada),

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

7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli kandydat

takie posiada),

8) opinie, referencje (jeżeli kandydat takie posiada),

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

10) oświadczenię o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

1 1 ) kserokopia dokumentu potwier dzającego niepełnosprawność*

* w prą.padku osoby niepehrosprarłmej, która zartierza skorzystać z uprawnienia wynikającego

z art. l3a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz, U . z 2016r. poz. 902
ze zm.)

Druk kwestionariusLa 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 Urzędzie Miejskim w Nysie jest

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

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Ronvoju Polityki Społecznej" naleĘ składaó osobiście
wsekretariacie Urzędu Miejskiego wNysie ul.Kolejowa 15 pok. 102 w terminię do dnia

19.12.2017r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpĘną do urzędu po wyżej określonym terminię nie będą rozpafiywane.

Informacja o wyriku naboru będzie umieszczona na stronię internetowej BiuleĘnu lnformacji
Publicznej oraztablicy informacyjnejw Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul, Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny być
opatrzone klauzulą i podpisem:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawaĘch w ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r,

oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz.2135 ze zm.) oraz ustawą zdnia
2 1 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz,902 ze zm,)" .

Data publika cji ,ł.: n.zotlr.


