
MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE (MOPR) UL. STRZELCÓW
BYTOMSKICH 16
41 _902 BYTOM

ogłasza naból na stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Dziale Realżacji Świadczeń

1 osoba/ 1 etat

I. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obyr,vatelstwa polskiego,
ż. wyksźałcenie minimum średnie administracyjne (wlłnagane świadectwo dojrzałości)
otaz2,letni stż pracy na stanowisku administracyjnym lub wyksźałcenie wyższe z zakregl
administracj i,
3. pełna zdolności do czymości prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne plzestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowanaopinia,
ó, znajomość obowiązujących przepisów: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu
postępowania administracyjnego, wieloletniego rządowego plogramu ,,Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019-2023, w tym obowiązujących przepisów prawa miejscowego (uchwały),
7. odpomość w sltuacj ach stresowych,
8, umiejętność pracy w zespole,
9. umiejętność obsługi komputera (Word, EXCEL),

II. Wymagania dodatkowe:
1. wiedza na temat MOPR (misji, obowiązujących procedur),
2, znajomośó przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
3. zdolność do ustawicznego uczenia się.
4. umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność,
5. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w Ośrodku Pomocy
Społecznej,
6. Obsługa programu POMOST STD.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. sporządzanie list wlpłat oraz zlęcęń osób korzystających z zasiłków celowych, zasiłków

okresowych, pomocy dla cud zoziemców, wynagrodzeń za sprawowanie opieki,
2. sprawdzanie kańotek osób pobieĄących w/w zasiłki,
3. przekazywanie zrealizowanych decyzji do wysyłki lub wydania osobom upoważnionym.

IV. Warunki pracy:
1.Praca biurowa w pozycji siedzącej, w równoważnym systemie czasu pracy,
2.Stanowisko pracy w}posźone w monitor ekrarrowy,
3.Usytuowanie stanowiska pracy: I piętro budyŃu dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie przy ul. Strzelców By{omskich 16.



V. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie:
1. Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. Oświadczeń odpowiedniej treści, o której mowa w puŃcie I ust. 3 - 4,

3. Klauzuli informacyjnej (zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
4. Listu motywacyjnego,
5. Profilu zawodowego,
6. Kopii dokumentów potwierdzających wyksźałcenie,
7. Kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Wzory oświad czeń, o których mowa w puŃcie V.1-3, do pobrania ze strony
wwv.mopr.b.v-tom.pl(zakładka nabór).

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przehoczył 60ń.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopeńach naleł skladać osobiście
w godzinach pracy MOPR (pon. od 7.30 do 17.000; wt. czw. od 7.30 do 15.30, pt. od 7.30
do 14.00) w pok, 105 lub przesłać pocztą na adres:

M iejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Strzelców tsl.tomskich 16

41 - 902 Bl.tom

z dopiskiem ,,dotyczy nabotu na stanowisko tttzędnicze - podinspektor PR" w terminie
łJo 27 sĘcznia 2020r.
Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpafiywane.
Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w okresie 6 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru zostaną
zniszczone zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

Kandydaci nie będą informowani ind}widualnie o terminie kolejnego etapu postępowania.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta oraz na tab|icy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Administratorem danych o§obowych
rv Miejskim ośrodku Pomocy Rodzinie w B}tomiujest Dyrektor
4|-902 Bytom u], strze]ców Bytomskich 16

dane kontaktowę Inspektora IoD: MoPR B),tom ul, Stźelcóv B}tomskich l6 mail: iod@mopr.byom.pl
l/ Dane osobowe są pfzętwarzanę pfzez Administratora danych w celu realizacji zadń Administlatora na podstawię
przepisów prarva:

2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawię przepisów pra!łal
3/ dane osobolve będą przętwafzane przez czas określony przepisami prawa \ł szczególności w celach archiwalnych;
4 /osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowanią usunięcia lub
ograniczenia plzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wnięsienia sprzęciwu, prawo do cofnięcia zgody
rv dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanię danych
osobowychjego dotyczących narusza przępisy ogólnego rozporządzęnia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiętnia
20l6r. (UE 20161679), Dane osobowe nię będą podlegać decyzji. która opiera się na zautomatyzowanym przętwarzaniu,
N tym profilowaniu;
5/ poda\Ą,anie danych osobowych iest dobrowolne. iednakżę w cęlu realizacji zadń objętych przepisami prawą niezbędnę.
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