
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W GOŁUCHOWIE 

ogłasza nabór na stanowisko 

pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej 

WYMIAR ETATU 

• 1 etat 

RODZAJ ZATRUDNIENIA 

Umowa na okres 6 miesięcy z możliwością wypowiedzenia lub przedłużenia umowy  

STANOWISKO PRACY 

• praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym, 

• miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 

Gołuchów, 

• praca wykonywana jest w siedzibie Ośrodka 4 godz. oraz 4 godz. w środowisku na terenie Gminy 

Gołuchów, 

• praca w środowisku w zmiennych warunkach atmosferycznych, 

• przewidywany termin zatrudnienia to marzec 2019 r. 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego, zgodne  z wymaganiami  określonymi  w  art. 116 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej tj.: 

a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub 

b) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub  

c) dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do 

zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, 

politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. 

2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, 

przeciwdziałania narkomanii, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, 

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy. 

WYMAGANIA DODATKOWE: 

1. co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego, 

2. znajomość systemu pomocy społecznej, 

3. znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych  

z NFZ, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, promocji 

zatrudnienia i instytucji rynku pracy, 

4. obsługa komputera, pakiet Office i Open Office w stopniu umożliwiającym sporządzanie zestawień i 

analiz, 

5. obsługa systemu POMOST, 

6. posiadanie następujących predyspozycji i umiejętności: odporność na stres, komunikatywność  

w mowie i piśmie, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć 

podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w stresie i pod presją 

czasu, rzetelność, sumienność, 

7. posiadanie prawa jazdy kat. B. 

 



ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA DANYM STANOWISKU: 

1. udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących uprawnieniach, świadczeniach i formach 

pomocy, 

2. prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy 

społecznej, w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz 

występowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych, 

3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla jednostek pomocy społecznej, 

4. prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej, 

5. dokumentowanie wykonywanej pracy socjalnej, 

6. zawieranie kontraktów socjalnych, 

7. kierowanie do domów pomocy społecznej  oraz umieszczanie w nich skierowanych osób oraz 

przygotowanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w DPS, 

8. obsługa programu TT Pomoc w szczególności: 

a) wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz aktualizowanie tych 

danych, 

b) przygotowywanie projektów decyzji, 

9. prawidłowe i racjonalne dysponowanie przyznanym budżetem adekwatnie do potrzeb klienta  

i możliwości Ośrodka, 

10.  przygotowanie ocen, analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem 

działania, 

11.  współpraca z placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, 

których działalność uzupełnia lub wspiera formy pomocy społecznej udzielanej klientom Ośrodka, 

12.  udział w projektach realizowanych przez OPS, 

13.  realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

14.  prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

15.  realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów zawierających delegację dla pracowników 

socjalnych, 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, DRUK do pobrania 

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

3. kopie  dokumentów (świadectw  pracy  lub zaświadczeń ) potwierdzających staż pracy, 

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 

praw publicznych o treści: "Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni 

praw publicznych, nie byłam(byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe". 

5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika 

socjalnego/starszego pracownika socjalnego/specjalisty pracy socjalnej. 

6. oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych                               

zgodnie z poniższą formułą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy, w procesie rekrutacji, w zakresie wykraczającym poza katalog danych zawartych w 

Kodeksie Pracy, na stanowisko pracownika socjalnego/ starszego pracownika socjalnego/ specjalistę 

pracy socjalnej ogłoszonym dnia 13.02.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Jednocześnie 

oświadczam, ze zostałem/am  poinformowany/a o przysługujących mi prawach, w zakresie 
przetwarzania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Mam 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.”  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Wymagane dokumenty  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem ,,Oferta pracy na stanowisko pracownik 

socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej” należy złożyć w terminie do dnia  

26 lutego 2019 r. do godz. 15.30 w wybranych przez siebie formach: 

1. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie  pokój nr 4,  

w godzinach pracy Ośrodka tj.: od godz. 7.30 do 15.30 lub 

2. pocztą elektroniczną na adres: gops@goluchow.pl w przypadku uprawnień do podpisu 

elektronicznego lub 

mailto:gops@goluchow.pl


3. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie,  

ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego/ 

starszego pracownika socjalnego/ specjalistę pracy socjalnej” 

W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data doręczenia dokumentów 

do siedziby Ośrodka. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Oferty, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani 

telefonicznie lub listownie na adres lub telefon podany w dokumentach aplikacyjnych o kolejnym etapie 

rekrutacji (test/rozmowa kwalifikacyjna). 

2. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

www.bip.goluchow.pl w zakładce: „Oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie. 

3. W miesiącu styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie odpowiada wyłącznie na oferty spełniające 

wymagania formalne.  

5. W przypadku nieumieszczenia na dokumencie, klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

dokumenty  aplikacyjne będą niezwłocznie zniszczone, co będzie potwierdzone protokołem zniszczenia,  

z adnotacją o przyczynie zniszczenia, a wiadomości e-mail trwale usunięte ze wszystkich adresów 

mailowych pracodawcy. 

Osoba aplikująca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia 

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W przypadku 

nieskorzystania z prawa do cofnięcia zgody, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od 

daty złożenia , a po tym czasie zostaną trwale usunięte. 

6. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Gołuchowie zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

7. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gołuchowie z siedzibą przy ul. Lipowej 1 reprezentowany przez Kierownika. Może się Pan/Pani  

z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@goluchow.pl telefonicznie pod 

numerem 062 7615-084 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.  

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail iod@comp-net.pl   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko 

pracownika socjalnego/ starszego pracownika socjalnego/ specjalisty pracy socjalnej ogłoszonego w 

Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.goluchow.pl w zakładce: „Oferty pracy” na podstawie ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 

5. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczony od dnia wpływu aplikacji 

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile przepis szczególny nie 

stanowi inaczej. 

http://www.bip.goluchow.pl/
mailto:gops@goluchow.pl
mailto:iod@comp-net.pl


8. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych. Ma ono zastosowanie, jedynie gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, lub umowy, której jest 

stroną . 

9. Ma Pan/Pani prawo  do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia 

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które  miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

10. Przysługuje Panu/Pani  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: 

a. obowiązkowe, w zakresie następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data 

urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia – co wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie odrzucenie oferty w procesie 

rekrutacji. 

b. dobrowolne, w zakresie innych danych podanych przez osobę ubiegającą się  

o zatrudnienie, np. zainteresowania, dodatkowe, kwalifikacje, kursy, adres e-mail, nr 

telefonu, itp. 

12. Pana/Pani dane, nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

                        

           Kierownik 

                                                                      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie     

                                                                                /-/  Agnieszka Kusiak 

 

 


