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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 
Wójta Gminy Janowiec z dnia 15.05.2014 r. 

 
 
 

WÓJT GMINY JANOWIEC OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W JANOWCU 
 
 
 
1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 

ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych), 

b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

c) nieposzlakowana opinia, 

d) co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji 

pomocy społecznej określona rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 

września 2004 r. (Dz. U. Nr 219 poz. 2224 z późn. zm.) 

e) posiadanie wyższego wykształcenia pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów 

o szkolnictwie wyższym. (pożądane ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: praca 

socjalna, nauki o rodzinie, socjologia, pedagogika, polityka spo łeczna) 

f) dobry stan zdrowia, 

g) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw 

publicznych, 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność kierowania zespołem pracowników, 

b) znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego w tym kodeksu 

postępowania administracyjnego, pomocy społecznej, prawo zamówień publicznych, 

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, kodeksu pracy, 

c) samodzielność, kreatywność, umiejętność skutecznego komunikowania się,  

d) znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych UE 

ukierunkowana na pomoc podopiecznym. 

e) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Zadania realizowane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu: 

1) Kierowanie pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu. 
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2) Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki. 

3) Wydawanie i podpisywanie w imieniu Wójta zgodnie z upoważnieniami decyzji 

administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej. 

4) Organizowanie pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej. 

5) Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS. 

6) Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności GOPS oraz przedstawianie 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

7) Opracowywanie planu finansowego i projektu budżetu GOPS  oraz przygotowywanie 

informacji o przebiegu jego wykorzystania. 

8) Nadzór merytoryczny nad pracownikami socjalnymi. 

9) Udzielanie informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom 

potrzebującym. 

10) Realizacja zadań z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników GOPS. 

11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Janowiec. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

a) życiorys (CV) 

b) list motywacyjny 

c) dokument poświadczający wykształcenie, 

d) kwestionariusz osobowy 

e) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy. 

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

g) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. 

h) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z 

pełni praw publicznych. 

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

j) oświadczenie kandydata, że posiada dobry stan zdrowia.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w 

Sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 10 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu” w terminie do 16 czerwca 

2014 r. do godz. 12.00. 

Dopuszcza się składanie dokumentów aplikacyjnych drogą pocztową na adres: ul. Radomska 2 

24-123 Janowiec. Termin składania ofert upływa dnia 16 czerwca 2014 o godz. 12.00. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Janowiec.  
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Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

W ramach naboru przeprowadzona zostanie  rozmowa kwalifikacyjna oraz analiza 

dokumentów sprawdzająca stopień spełnienia powyższych wymagań. 

 

5. Informacje dodatkowe: 

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez 

Wójta Gminy Janowiec. W wyniku analizy dokumentów zostaną wytypowani kandydaci 

spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu . Wytypowani kandydaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stornie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Janowiec http://ugjanowiec.bip.lubelskie.pl  oraz umieszczona na tablicy 

informacyjnej Urzędu Gminy Janowiec  przy ul Radomskiej 2. 

 

Kandydaci przed złożeniem ofert mogą zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie 

wymaganych dokumentów, charakteru pracy oraz warunków przeprowadzenia naboru u Wójta 

Gminy, pokój nr 11 tel. (081) 881 58 00. 

 

 

 

Pełniący funkcję Wójta Gminy Janowiec 

/-/ Jan Gędek 

http://ugjanowiec.bip.lubelskie.pl

