
NABÓR NA STANOWISKO – SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ 
 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko  
– specjalista pracy socjalnej. 

 
Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę  na czas nieokreślony.  
Przewidywany termin zatrudnienia kandydata od 16 września 2019 r. 
 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY 
       

1) Wykształcenie wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie  
z ustawą o pomocy społecznej. 

2) Doświadczenie zawodowe: minimum 3 letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego. 
3) Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami 

wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o danych osobowych. ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
oraz innych rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku specjalisty pracy socjalnej. 

4) Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. 
5) Mieć nieposzlakowaną opinię. 
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty pracy socjalnej. 
7) Obywatelstwo polskie. 
8) Prawo jazdy kat. „B”. 

 
II. WYMAGANIA DODATKOWE 

 
1) Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole]. 
2) Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows, obsługa programu SI 

Pomost). 
3) Umiejętność skutecznego komunikowania się. 
4) Odporność na sytuacje stresowe. 
5) Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność. 
6) Praca socjalna ze środowiskiem lokalnym oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami 

i instytucjami lokalnymi. 

 
III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU 

       
1) Świadczenie pracy socjalnej. 
2) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i planowanie wsparcia. 
3) Zawieranie kontraktów socjalnych. 
4) Dokonywanie analiz  i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń. 
5) Udzielanie informacji, wskazówek o pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej 

pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji 
życiowej. 

6) Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań. 
7) Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego 

możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, 
samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy. 

8) Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 
9) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych. 
10) Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków 

negatywnych zjawisk społecznych. 

 
 
 
 
 
 



IV. WYMAGANE DOKUMENTY 
 

1) List motywacyjny, życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem. 
2) Kwestionariusz osobowy. 
3) Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy. 
4) Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia 

szkół). 
5) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje  zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy  

(ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty, odpisy). 
inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

6) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione 
umyślnie, o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku – 
specjalista pracy socjalnej, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
związane z ogłoszonym naborem, o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 
 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMNETÓW 
 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 6 września 2019 r. do godziny 14:30 pod adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie 
ul. Kluczborska 4A/4 
46-220 Byczyna 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty pracy socjalnej” 
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą 
rozpatrywane. Oferty, które zostaną przesłane pocztą muszą wpłynąć do 6 września 2019 r.  
do godziny 14:30 (decyduje data wpływu do OPS w Byczynie). 
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu 
kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawą z dnia 
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach 
samorządowych”. 

 
VI.   Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie. 

 
VII. Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują 

telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

VIII.   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Byczynie. 

 
IX.   Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane 

do dalszego etapu naboru lub były nieobecne zostaną trwale zniszczone po upływie 1 miesiąca od 
zakończenia naboru.  

 
 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 402 41 81 wew. 24 

 
 

                                                                                                                  Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie 

                                                                                                                /-/ Agnieszka Marcinkowska 

 


