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Specjalista ds. przemocy w

Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. posiadanie wykształceniawyższego - kierunek psychologia, socjologia lub prawo;
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oruzkorzystania z pełni praw

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

oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
6. znajomośó przepisów prawa w zakresie ustaw: o przeciwdziałartiuprzemocy w

rodzinie, o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego.
7. umiejętności dobrej organizacjiptacy, kreatywność, otwartość, dokładność,

obowiązkowo ść, rzetelno śó i łatwo śó nawiązywani a kontaktów,

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętności dobrej otganizacjipracy, kreatywność, otwartość, dokładność,

obowiązkowo ść, rzetelno ść i łatwo ść nawiązywani a kontaktów.
2. umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Koordynacja i monitoring działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zwięanych z przeciwdzińaniem przemocy w rodzinie oraz uczęstnictwem w pracach
Zespołu Interdycyplinarne go ds. Przeciw dzińarlia Przemocy w Ro dzinie,

,2," Obsługa organizacyjno{echniczna Zespołu Interdyscyplinamego ds.Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie ( w tym: opracowywanie dokumentacji pracy Zespołu,

;1,1opf&cow}wanie i monitoring Grup Roboczych, gromadzenie danych przekazywanych
ptzez Grupy Robocze i prowadzenie dokumentacji w zakresie procedury Niebieska
karta, inicjowanie działafi służb reprezentowanych w Grupach Roboczych w
środowisku dotkniętym przemocą integrowanie i koordynowanie działań na rzecz
pomocy ofiarom przemocy i przeciwdziałartia temu zjawisku, inicjowanie działńw
stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o
instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym),

3. Sporządzanie analtz i sprawozdań dotyczących zakresu pracy Zespołu
Interdyscyplinarne go ds. Przeciw dzińania Przemocy w Rodzinie,

4. Prowadzenie innych działań dotyczących przeciwdziaŁaniaprzemocy w rodzinie oraz
opracowywanie statystyk oraz sporządzanie sprawozdańi analiz w tym zakręsie.

5. Wykonywanie innych zadańzleconych ptzez Dyrektora.

MI§J§KO"§ę{$h_ffZENIE 
o NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

INNEGO OŚnOOrł POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU
ogŁasza

nabór na stanowisko

rodzinie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rawiczu

Warunki pracy:



Miejsce pfacy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gen. Grota
Roweckiego 4a 63-900 Rawicz
Wymiar czasupracy: Il2 etatu
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej
6%.

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem

przystąlienia do koŃursu;
2. CY zprzebiegiem pracy zawodowej;
3. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje
4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych zawartych w

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin i miejsce skladania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z
podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego y\rru z dopiskiem
,,NABOR NA SPECJALISTĘ " w terminie do dnia 27 sierpnia20I5r. do godziny 10:00 w
sekretariacie MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 4A,
pokój nr 209lub listownie na adres Ośrodka.
Aplikacje, które wpłynąpo wyżei określonym terminie pozostanąbezrozpatrzenia.

Dodatkow}rch informacji mozna uzyskać pod numerem telefonu 65 5454037

1.

2.
J,

Podmiot ogłaszający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Gen. Grota Roweckiego 4A 63-900 Rawicz
Tel.65 5454037
REGON 41020689I
NIP 699-10-25-598
Wprowadził dane: Radosław Kal
Odpowiedzialny za treść : Małg orzata Stasiak
Data utworzęnia: 12.08.20l 5r,
Data udostępnienia: 12.08.201 5r.
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