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DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU
oEłaSZa

nabór na stanowisko

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

Do zadań Kierownikanależeć będzie w §zczególności:
- zarządzanie i prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

Wymagania niezbędne:
]. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w ząlrresie specjalizacji z organizacji

pomocy społecznej lub wyzsze o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków:
pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o
rodzinie i specjalizacja z organizacji pomocy społecznej;

3. trzyletni staż pracy w pomocy społeczne i co najmniej półroczny staż pracy na
stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami
psychicznymi;

1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
5. nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

o s kar ż e ni a pub l i c zne go lub umy ś l ne pr z e s t ęp s tw o s karb ow e,,

6. nieposzlakowaną opinia;
7. stąn zdrowia ponvalający na zątrudnienie ną stanowisku objęĘm nąborem

Wymagania pożądane:
]. znajomość przepisów prawnych regulujących problemaĘkę w zakresie pomocy

społecznej;
2. znajomość przepisów prawa samorządowego;
3. znajomość przepisów prawnych regulujących problematykw zakresie rehabilitacji

z aw o dow ej i s p oł e c znej o s ób ni e p e ł no s pr aw ny c h,,

4. umiejętności dobrej organizacji pracy, lcreaĘwność, otwartośc, dokładność,
ob ow i ąz kow o ś ć, r z e t e lno ś ć i ł atw o ś ć naw i ą4nu ania kont ah ów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie pracą Srodowiskowego Domu Samopomocy.
2. Reprezentowanie Domu na zewnątrz, nawiązy*-anie współpracy ze środowiskiem

lokalnym.
3. Organizowanie współpracy z placówkami działającymi m.in. na rzecz osób z

zaburzeniami psychicznymi, z insĘtucjami kulturalno- oświatowymi i innymi.
4. Organizowanie i nadzór merytoryczny nad pracą zespołu terapeutycznego oraz

pr ow adz o ną do kum e nt acj ą.
J. Inspirowanie pracowników do poszukiwania nowychform terapii i rehabilitacji.
6. Dokorynłanie olcresowej oceny hłalffikacji i efeky,wności pracy podległego personelu.
7. Organizowąnie szkoleń i instruktaży dla pracowników SDS.
8. Udzielanie wskazówek metodycznych w przypadku wątpliwości występujących w toku

wykorynu ania zl e c onyc h ob ow i ązków.
9. Podejmowanie decyzji dotyczących nagradzanią i udzielania kar pracownikom.
l0. Nawiązynvanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami i opiekunami prawnymi osób



korzystających z usług SDS,
] ]. Nadzorowanie prawidłowego zaspokajania potrzeb socjalnych, kulturalnych.

religij nych i bytowych mieszkańc ów.
]2. Nadzór nad prawidłowymfunkcjonowaniem Srodowiskowego Domu Samopomocy w

szczególności:
- terminowym i rzetelnym załątwianiem spraw przez pracowników;
- prawidłowym prowadzeniem akt,,
- racjonalnągospodarkąśrodkami,,
- przestrzeganiem regulaminu pracy oraz zasad BHP i p/poż.
- przestrzeganiem ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie

danych osobowych;
13. Odpowiedzialność za powierzone skłądniki majątkowe Środowiskowego Domu

Samopomocy.

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie ną stąnowisko objęte nąborem wraz z uzasądnieniem

przystryienia do konkursu,,
2. zyciorys (cv);
3, dokumenĘ potwierdzające wymaqane kwalifikrlcje

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyzszych;
- kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy;
- kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych hłalifikacjach ( studia

podyplomowe, klłrsy, szkolenia)
4. własna koncepcja pracy ifunkcjonowania Srodowiskowego Domu Samopomocy w

Rawiczu ( do 2 stronformatu A1);
J. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
6. oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarĘch w

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu relcrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia ] 997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
Nr ]0], poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleĘ składać osobiście w zamkniętych kopeńach z
podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego wtaz z dopiskiem
,,NABOR NA KIEROWNIKA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W
RAWICZU" w terminie do dnia 24 października 2012r. do godziny 10:00 w sekretariacie
MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 4A, pokój rlr 209.
Aplikacje, które wpłynąpo wyżęj określonym terminie pozostanąbezrozpatrzenia.

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

Podmiot ogłaszający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Gen. Grota Roweckiego 4'Ą 63-900 Rawicz
Tel.65 5454037
REGON 410206891
NIP 699-10-25-598
Wprowadził dane: Radosław Kal
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Stasiak
Data utworzenia: 10.10.2012r.
Data udostępnienia: I0.10.20I2r.


