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nabór na stanowisko

Referenta w Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Rawiczu - pełen etat

Wymagania niezbędne:
]. posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. posiadanie wylrształcenia średniego, wyższego - kierunki administraĘne, prowne,

ekonomiczne, praca s ocj alna ;
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni pralł

publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestętrlstwo skarbowe; l

5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

Wymagania pożądane:
1. znajomość przepisów prmłnych regulujących problematyląw zalłesie pomocy

społecznej; przyzncwania dodatków energeĘcznych i dodatków mieszkaniowych;
2. umiejętności dobrej organizacji pracy, lcreaĘwność, otwartość, dokładność,

o b ow i ąz kow o ś ć, r z e t e lno ś ć i ł atw o ś ć naw i ązyw ani a kont ah ów.

Zakres zadań rvykonywanych na stanowisku:

]. Ustalanie potrzeb i zglaszanie zapotrzebowania w zalcresie dodatku energetycznego i
do datku mi e s zkaniow e go.

2. Przyjmowanie wniosków i ustalanie prgwa do dodatku energeĘcznego i dodatku
mieszkaniowego.

3. Opracowyw anie wniosków pod w zgl ędem merytorycznym prze d wydaniem decyzj i
ądministracyjnej.

4. Przygotowanie decyzji administracyjnej w związku z przyznaniem prawa do dodatku
ener gety czne go i mi e s zknniow e go.

5. Prowadzenie dokumentacji dodatków energeĘcznych i dodatków mieszkaniowych,
6. P r ow adzeni e dokumentacj i wypłat pr zyznanych do datków,
7. Prowądzenie sprawozdawczości w zalcresie dodatków energeĘcznych i dodatkow

mieszkaniowych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskoźnik zatrudnienia osób
niepełnospralłnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zątrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

Wynagane dokumenty:
1, podanie o przyjęcie ną stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem' przystątrlienia do konkursu;
2. CV;
3. dolamenĘ potwierdzające wymagane kwalifikacje

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;



- kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych hłalifikacjach ( studia
podyplomow e, kursy, szkolenia)

4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z osknrżenia
publiczne go i umyślne prze stęlls two skarb ow e ;

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarĘch w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu relłutacji.

Wymagane dokumenfy aplikacyjne naleĘ składać osobiście w zamkniętych kopertach z
podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem
,NABORNA REFERENTA " w terminie do dnia 24lutego 2014r. do godziny 10:00 w
sekretariacie
MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 4A, pokój nr 209.
Aplikacje, które wpłynąpo wyżej określonym terminie pozostanąbezrozpatrzenia.

Dodatkowych informacji udziela Pani Władysława Czajkowska- Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu tel. 65 5454037

Podmiot ogłaszający:
Miej sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Gen. Grota Roweckiego 4A 63-900 Rawicz
Tel.65 5454037
REGON 41020689l
NIP 699-10-25-598
Wprowadził dane: Radosław Kal
Odpowiedzialny za treśćz Mńgorzata Stasiak
Data utworzenia: l0.02.2014t.
Data udostępnienia: 10.02.2014r.
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