
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Leśna 17 

24 - 100 Puławy 
 
Poszukuje pracownika na stanowisko – pracownik socjalny - w wymiarze pełnego 
etatu na umowę o pracę na czas zastępstwa w Dziale Pomocy Środowiskowej  
 
1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:  
Do naboru może przystąpić osoba, która zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508) spełnia co najmniej jeden z niżej 
wymienionych warunków:  
 
a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;  

b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;  

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej 
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  

- pedagogika,  

- pedagogika specjalna,  

- politologia,  

- polityka społeczna,  

- psychologia,  

- socjologia,  

- nauki o rodzinie.  

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 

- znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego,  

- mile widziany staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego,  

- znajomość obsługi komputera,  

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.  

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

- rozpoznawanie potrzeb środowiska w przydzielonym rejonie w zakresie objętym 
ustawą o pomocy społecznej oraz diagnozowanie i wnioskowanie rodzaju, formy 
i rozmiaru pomocy – odpowiednio do potrzeb i okoliczności uzasadniających udzielenie 
pomocy,  

- organizowanie pomocy osobom i rodzinom w życiowym usamodzielnianiu się a także 
zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, jeśli znalazły się one w sytuacji, której nie 
mogą przezwyciężyć własnymi działaniami i środkami materialnymi,  

- współpraca z poradniami zdrowia (rejonowymi i specjalistycznymi), zakładami pracy, 
instytucjami i urzędami, a także organami administracji samorządowej w zakresie 
powierzonych obowiązków,  

- współpraca z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, związkami 
wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, 
wolontariuszami i innymi osobami fizycznymi w zakresie rozwiązywania problemów 
bytowych osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,  
- opracowywanie analiz i planów w zakresie pomocy społecznej oraz sporządzanie 
okresowych informacji i sprawozdań,  

- pobudzanie społecznej aktywności w środowiskach objętych pomocą społeczną,  



- ocena stopnia zaspokojenia potrzeb i skuteczności pomocy w środowisku,  

- skrupulatne prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę przyznawanych 
świadczeń a także dokumentacji odzwierciedlającej prace socjalną,  

- udzielanie pomocy w ramach pracy socjalnej osobom niepełnosprawnym 
z ograniczonymi możliwościami poruszania się lub komunikowania z otoczeniem, w celu 
integracji ze środowiskiem,  

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej 
w przydzielonym rejonie działania,  

- współpraca z innymi pracownikami socjalnymi w pozostałych rejonach działania, 
z innymi działami MOPS w kształtowaniu polityki socjalnej na terenie miasta,  

- reprezentowanie interesów klienta w instytucjach i organizacjach.  

 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku. 
 
         praca biurowa z wykorzystaniem komputera, 
 
         wymiar czasu pracy – pełny etat, 
 
         budynek nie posiada windy. 
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 
 
6. Wymagane dokumenty: 
 

 list motywacyjny; 
 

 cv z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz z informacją o poziomie znajomości 
obsługi komputera; 

 
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze 

strony mops.pulawy.pl); 
 

 poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopia dyplomu 
ukończenia studiów wyższych, a w przypadku ukończenia studiów 
podyplomowych poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia 
świadectwa ich ukończenia; 

 
 poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata świadectwa pracy 

i/lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu; 
 

 inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 
 

 oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 

 
 oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

korzysta z pełni praw publicznych; 
 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (do pobrania ze 
strony mops.pulawy.pl); 



 
 klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji (do pobrania ze strony 

mops.pulawy.pl). 
 
 
7. 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; 
 
 
Przewidywana data zatrudnienia –  sierpień 2019 
 
Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas zastępstwa 
 
Wymiar czasu pracy – pełny etat. 
 
 
Oferty z dopiskiem  „Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego” należy składać 
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
ul. Leśna 17 – pokój nr 27, do dnia 24 lipca 2019 r. do godziny 12.00. 
 
  
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 z Krajowego Rejestru 
Karnego o niekaralności. 
 
5. Wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone 
własnoręcznym podpisem kandydata. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
Pani Magdalena Borzuta 
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 
tel. (81) 458 62 04 


