
                                                                                                                                      Puławy dnia  27.06.2019 r.           

                                                                            

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór 

na stanowisko asystenta rodziny 

w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;  

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej;  

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;  

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;  

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;  

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;  

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;  

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;  

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;  

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych;  

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin;  

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;  

14) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860);  

15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 15) dokonywanie okresowej 

oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1;  

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;  

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;  

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w 

działaniach na rzecz dziecka i rodziny;  

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem 

Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, 

b) pełna władza rodzicielska oraz brak pozbawienia lub ograniczenia władzy 

rodzicielskiej w przeszłości, 

c) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, 



d) korzystanie z pełni praw publicznych, 

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

g) wykształcenie; 

 wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca 

socjalna 

lub  

 wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie 

pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z 

dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy 

szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny  

i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną 

 

lub  

 co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i 

udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. 

3. Wymagania dodatkowe: 

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych, 

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, 

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z 

jednostkami i instytucjami pomocy społecznej, 

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, 

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, 

f) umiejętność współpracy w zespole, 

g) odporność na sytuacje stresowe, 

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, 

i)  znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów 

normatywnych związanych z pomocą społeczną, znajomość ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie  pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. 

j) mile widziane doświadczenie w pracy z rodziną. 
 

4.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: 

a) empatia 

b) komunikatywność 

c) odpowiedzialność 

d) kreatywność 

e) obowiązkowość 

f) rzetelność 

g) zaangażowanie i odporność na stres 

h) zdolności organizacyjne 

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.  

• wymiar czasu pracy – pełny etat,  

• w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach w rozumieniu 



przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

jest niższy niż 6%.  

 

6. Wymagane dokumenty:  

• CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających 

kontakt, tj.: adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,  

• list motywacyjny,  

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie 

MOPS w zakładce O nas – Praca w MOPS)  

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie,  

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów o posiadanych 

kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, 

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających staż 

pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),  

• oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych,  

• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

• klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

postępowania rekrutacyjnego (wzór dostępny na stronie MOPS w zakładce O nas – Praca w 

MOPS).  

Inne dokumenty:  

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy 

zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie 

pięciu najlepszych kandydatów. Oryginał do okazania przed zatrudnieniem;  

5. Informacje dodatkowe: 

 Rodzaj umowy  – umowa na zastępstwo. 

Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem do celów związanych z rekrutacją 

można dokonać w sekretariacie MOPS, ul Leśna 17, I p. pok. 27.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 04 lipca 2019 r. do godz.13.00 w Sekretariacie 

MOPS w Puławach pok. 27. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne 

stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach” oraz 

informacją o nadawcy.  

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 458 62 01 i 81 458 62 03  

Uwaga:  
1. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, 

spełniających w największym stopniu wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, 

spośród których wybierze najlepszego kandydata,  

2. o zakwalifikowaniu na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie,  

3. oferty, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane,  



4. osoba wyłoniona do zatrudnienia w drodze naboru zobowiązana jest złożyć najpóźniej w 

dniu zawarcia umowy o pracę zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 

5. wymagane oświadczenia, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym 

podpisem kandydata. 


