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Kłodzko, dnia 08.06.2018

"

r.

ośrodekPomocy Społecznej w Kłodzku poszukuje kandydata na wolne
stanowisko pracy Pracownik Socjalny
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Liczba miejsc pracy: 1- pełny etat.
3. Przewidywany termin zatrudnienia: lipec 2018
1.

)

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

4.

1.

2.
3.

5.
a)

b)
c)

d)

e)

f)

s)
h)

r.

posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie zustawą
o pomocy społecznej,
ma pełna zdolnośćdo czynności prawnychoruzkorzysta zpełni praw publicznych,
posiada stan zdrowiapozwalĄący nazatrudnięnie na w /w stanowisku pracy

Zakres zadań na stanowisku pracy:

praca socjalna;

dókonywanie analizy i oceny zjawisk' które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczen;
,'a'i.t*i. informacji, wskazówęk i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
osobom' które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące
prry"ry:nątrudnej sytuacji Życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami pfawa w realizacjt
tychzadaiy
po*o. w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji zyciowej poradnictwa dotyczącego
możliwościiozwiayrywaniaproblemów i udzielania pomocy przez właściweinstytucje
państwowe, samorządowe i organizacje pozaruądowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
pobudzanió społeizĘ aktywności i inspirowanie działan samopomocowych w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
wspóĘraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziaŁania i ograniczania
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz
inspirowanie powołania inśtyucji świadczącychusługi służącepoprawie sytuacji takich osób i
rodzin;.

wspołuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrozeniu oraz rozwljaniu regionalnych i
lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości zycia.
i) przygotowywanie wymaganej dokumentacji w celu ustalenia planu pomocy;
k) diagnozowanie podległego rej onu.
D

6. List motywacyjny, CV wraz z numerem kontaktowym oraz załączoną klauzulą o ochronie
danych o'ouo*yóń moŻna składaó w siedzibie ośrodkaPomocy Społecznej w Kłodzku przy uI.
Stanisława Wyspiańskiego 2d osobiścielub listownie do dnia 25 czerwcu 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela Alicja Jarosz nr tel. 74 865 43 00
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o ochronie danych osobowych

miejscowość i data
imię i nanłisko osoby składajqcej oświadczenie
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a nizej podpisany/a, oświadczam, Że

WyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z kozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)201616'79 zdnia27 kwiętnia2016r. w sprawie
ochrony osób flzyczttych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych wiem, iż:
Administratorem danych osobowych jest oŚrodek Pomocy Społecmej w Kłodzku reprezentowany przez Dyrektora
ośrodka Pomocy Społecmej'
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)Adres e-mail: opsklodzko@vp.pl, nr tel: 74 865 43 00
dane osobowe sąprzetwatzane w związku ze złożoną ofertą dot. rekrutacji na wolne stanowisko pracy,
podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa o ochronię danych osobowych z dnia 10 maja 2018
(Dz.U. z2018 poz. 1000), Rozporządzenię Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dniaZ7 kwietńa20l6
r.)

danę osobowę mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa'
dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami archiwizacyjnymi,
osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzefulłarzania,
osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzatia atakże prawo do przenoszenia
danych osobowych,
osoba ptzekaanjąca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych'
podanie powyzszych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych moze być podstawą do

odrzucenia

ofeĘ,

ośrodęk Pomocy Społecznej nie będzie wykorzystywał uzyskanych danych

w

celach innych ttiż w związku

zreL<rutacją.

C zy

te

l ny p o dp i s o s o

by s kł ad aj

qc

ej o świ a d c z eni e

