
Tłuszcz 22.05.2020 r. 

  

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU POSZUKUJE  

 PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

 

Wymagania niezbędne: 

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

art.156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., 

• umiejętność pracy na bazie kontraktu socjalnego, 

• umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, 

• umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych 

• umiejętność animacji środowiska lokalnego - organizator społeczności lokalnych, 

• umiejętność rozstrzygania konfliktów 

• umiejętność pracy w zespole 

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

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

dnia12 marca 2004r. 

• 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 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji : 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 



Warunki zatrudnienia: 

• Umowa  - 1 etat od  1 lipca 2020 r.  

 

Inne informacje: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu wynosił co najmniej 6%, w 

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie 

następujące warunki:  

• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,  

• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,  

• po rozmowie kwalifikacyjnej znalazły się w gronie najlepszych kandydatów 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu  jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje 

są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, 

przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 

seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.  

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w/w dokumentów do dnia 29.05.2020 r. w 

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

pok. 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 będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 

 


