OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE

STANOWISKO URZ^DNICZE
Asystent rodziny
Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Minsku Mazowieckim ogtasza
nabor na stanowisko urz^dnicze: asystent rodziny w Gminnym Osrodku Pomocy
Spolecznej ul. J. Chetmonskiego 14 w Minsku Mazowieckim

1. Stanowisko pracy
Asystent rodziny.
Wymiar czasu pracy: pelny etat.
Liczba kandydatow do wylonienia - 1 osoba .
Termin zatrudnienia : 18 stycznia 2021 r
2. Wymagania konieczne:
- dot. wyksztalcenia i stazu pracy zgodnie z Art. 12 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
(Dz. U.Z2020 r. poz. 821),
- niekaralnosc za umyslne przest?pstwo lub umyslne przest?pstwo skarbowe,
- osoba aplikuj^ca nie jest i nie byla pozbawiona wladzy rodzicielskiej oraz wladza
rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- osoba aplikuj^ca wypetnia obowi^zek alimentacyjny - w przypadku gdy taki
obowi^ek wynika z tytulu egzekucyjnego.
3. Wymagania poz^dane:
- znajomosc regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemic pieczy
zast^pczej, pomocy spoiecznej, przeciwdzialania przemocy w rodzinie,
przeciwdziatania alkoholizmowi, przeciwdzialania narkomanii, prawa pracy,
przepisow o ochronie danych osobowych ,
- znajomosc obslugi komputera ,
- latwosc nawi^ywania kontaktow interpersonalnych
- umiej^tnosc pracy w zespole ,
- odpomosc na stres ,
- odpowiedzialnosc ,
- asertywnosc,

- rzetelnosc, systematycznosc,
- komunikatywnosc i otwartosc ,
- gotowosc do podnoszenia kwalifikacji,
- prawo jazdy kat. B .

4. Zakres wykonywanych zadan:
1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin^ we wspolpracy z czlonkami
rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o ktorym mowa w art. II
ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 20ilr o wspieraniu rodziny i systemic pieczy
zast^pczej (Dz. U.z 2020 r. poz. 821).
2. Opracowanie, we wspolpracy z czlonkami rodziny i koordynatorem rodzinnej
pieczy zast^pczej, planu pracy z rodziny ktory jest skoordynowany z planem
pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zast^pczej.
3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji zyciowej, w tym w
zdobywaniu umiej^tnosci prawidlowego prowadzenia gospodarstwa
domowego,
4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwi^zywaniu problemow socjalnych,
5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwi^ywaniu problemow psychologicznych,
6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwi^ywaniu problemow wychowawczych z
dziecmi,

7. Wspieranie aktywnosci spolecznej rodzin,
8. Motywowanie czlonkow rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej,
10.Motywowanie do udziatu w zaj^ciach grupowych dla rodzieow, maj^cych na
celu ksztahowanie prawidlowych wzorcow rodzieielskich i umiej^tnosei
psychospolecznyeh,
11.Udzielanie wspareia dzieciom, w szczegolnosci poprzez udzial w zaj^ciach
psychoedukacyjnych,
IZ.Podejmowanie dzialan interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrozenia
bezpieczenstwa dzieci i rodzin,
IB.Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzieow i
dzieci,

14.Prowadzenie dokumentacji dotycz^cej pracy z rodziny
15.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niz co pot roku,
i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
z dnia
9 czerwca 201 Ir o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pezej
(Dz.U. z2018poz.998 ),
16.Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakohczeniu pracy z rodziny,
ly.Sporz^dzanie na wniosek s^du, opinii o rodzinie i jej eztonkach,
18.Wsp61praca z jednostkami administracji rz^dowej i samorz^dowej, wtasciwymi
organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami i osobami
specjalizuj^cymi si? w dziataniach na rzecz dziecka i rodziny.
19.Wsp61praca z zespolem interdyscyplinamym lub grup^ robocz^ o ktorych
mowa w art.9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdzialaniu przemocy w
rodzinie lub innymi podmiotami, ktoryeh pomoc przy wykonywaniu zadah
uzna za niezb?dn^.

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- Curriculum Vitae,

- kopie dokumentow potwierdzaj^cych wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staz
pracy,

-kopia dokumentu potwierdzaj^cego obywatelstwo polskie i ukonczony 18 rok ^cia,
- kopia dokumentu potwierdzaj^cego znajomosc j?zyka polskiego -dotyczy osob
nieposiadaj^cych obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzaj^cego niepetnosprawnosc w przypadku kandydata,
ktory zamierza skorzystac z uprawienia, o ktorym mowa w art. 13a ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz^dowych,
- podpisane oswiadczenie,ze kandydat nie by! prawomocnie skazany za przest^pstwo
umyslne lub umyslne przest^pstwo skarbowe ,
- podpisane oswiadczenie, ze kandydat nie jest i nie byl pozbawiony wladzy
rodzicielskiej oraz wladza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani
ograniczona,
- podpisane oswiadczenie,ze kandydat wypelnia obowi^zek alimentacyjny w
przypadku, gdy taki obowi^ek wynika z tytulu egzekucyjnego,
- podpisana klauzula o tresci: „Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^u z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE(RODO). Jednoczesnie oswiadczam, iz zgodnie z art.4 ust.l 1
RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz ze zostalam/em poinformowana/y o
przyshiguj^cym mi prawie dost^pu do tresci moich danych oraz ich poprawiania,jak
rowniez wycofania zgody na ich przetwarzanie w kazdym czasie.''
6. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na pelny etat,
2)praca przy komputerze ,
3)narz^dzia i materialy pracy- komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
4)kontakty bezposrednie i telefoniczne z klientami osrodka.

5)pomieszczenie higieniczno-sanitame nieprzystosowane dia os6b
niepetnosprawnych,
6) brak specjalistycznych urz^dzeh umozliwiaj^cych prac? osobom niewidomym,
niedoslysz^cym oraz gtuchoniemym.
W miesi^cu poprzedzaj^cym dat? upublicznienia ogloszenia wskaznik
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Osrodku, w rozumieniu przepis6w o
rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, jest
nizszy niz 6 %.

7. Miejsce i termin sktadania dokumentow:
Dokumenty uwaza si^ za dostarczone w terminie,jezeli wpiyn^ly na n/w adres w

terminie do 31 grudnia 2020 r .
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie za posrednictwem poczty kompletu
dokumentow na adres: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej ul. J. Che}ntonskiego
14 05-300 Minsk Mazowiecki z dopiskiem na kopercie: „Asystent Rodziny"
terminie do 23.12.2020 r.

8. Kandydaci, ktorzy speJni^ wymagania formalne okreslone w niniejszym ogloszeniu
zostan^ poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji: rozmowa
kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip.gops.minskmazowiecki.pl).

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o prac? na okres probny, a
nast^pnie po pozytywnej ocenie okresu probnego umowa o prac^.
Dokumenty, ktore wptyn^ do Osrodka po okreslonym wyzej terminie nie b^d^
rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne osob niezakwalifikowanych do dalszego etapu zlozone w
procedurze naboru nie s^ odsylane. Po zakonczonej rekrutacji kandydat moze je
odebrac osobiscie w siedzibie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Minsku
Mazowieckim (pokoj 20) przez okres 30 dni od dnia opublikowania wyniku naboru w
Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne
zostan^ komisyjnie zniszczone.

Minsk Mazowiecki, dn. 10.12.2020 r.

