
 

 

 

 

Tłuszcz, dn. 06.05.2019 r. 

  

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU ZATRUDNI  

 PRACOWNIKA  SOCJALNEGO 

 

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 

oraz art.156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z 

późn. zm.), 

 •wiedza umożliwiająca realizację przedmiotu zamówienia tj. znajomość regulacji prawnych z 

zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. 

• umiejętność pracy na bazie kontraktu socjalnego, 

• umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, 

• umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 

• umiejętność animacji środowiska lokalnego - organizowania społeczności lokalnych, 

• umiejętność rozstrzygania konfliktów, 

• umiejętność pracy w zespole, 

•  obywatelstwo polskie, 

•stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

 •pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

• wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z 

dnia 12 marca 2004 r.- praca socjalna z osobą i rodziną w dziale pracy socjalnej, 

• realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej,  

• przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych 



 

Wymagane dokumenty: 

• CV i list motywacyjny 

• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe 

• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

rekrutacji 

 

Warunki zatrudnienia: 

• Umowa 1 etat od  lipca 2019 r.  

Kryterium wyboru oferty: 

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie w/w dokumentów do dnia 

14.05.2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 

Tłuszcz, w pokoju nr  3  do godz. 12.00. 

Prosimy o dopisanie na kopercie: „Oferta pracy - pracownik socjalny". O dopuszczeniu oferty 

decyduje data i godzina wpływu do OPS. 

Z osobami, które złożą oferty i będą spełniać kryteria zawarte w ogłoszeniu będzie 

przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 
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