
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach 

poszukuje pracownika na stanowisko – pracownik socjalny 

w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę na czas zastępstwa 

w Dziale Pomocy Środowiskowej 

 

Wymagania niezbędne: 

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1507) kandydat na w/w stanowisko musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych 

warunków:  

a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;  

b) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;  

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu 

pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  

- pedagogika,  

- pedagogika specjalna,  

- politologia,  

- polityka społeczna,  

- psychologia,  

- socjologia,  

- nauki o rodzinie.  

Wymagania dodatkowe: 

- nieposzlakowana opinia, 

-znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu 

postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, 

- mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,  

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.  

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 pracę 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.  

Wymagane dokumenty: 

 CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych 

umożliwiających kontakt, 

 list motywacyjny, 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (wzór dostępny 

na stronie MOPS w zakładce O nas–Praca w MOPS), 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny 

na stronie MOPS w zakładce O nas–Praca w MOPS), 

 poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 

potwierdzających wykształcenie, 

 poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie o aktualnym 

zatrudnieniu), 

 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 

z pełni praw publicznych oraz że osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie była skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 

Przewidywana data zatrudnienia – grudzień 2019r. 

Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas zastępstwa 

Wymiar czasu pracy – pełny etat. 
 

Oferty z dopiskiem  „Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej” należy składać 

w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Leśna 17 – pokój nr 27, do dnia 

29 listopada 2019 r. do godziny 12.00. 
 

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Magdalena Borzuta 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 

tel. (81) 458 62 04 

e-mail: mborzuta@mops.pulawy.pl 


