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ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
lodinsleLlor tl D/iale Reali/acji striadczeń

1 o§ob' 1 ctat

I. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obl,wate]stlł,a po]skjego,
2. wykształcenię minimum śrędnie ($,ymagane śWiadectwo dojrzałości) oraz 2 lętni staż
pracy w administracji publicznej lub rvykształcenie lvyższe Z Zaklesu administncj i.

3. pelna zdolności do czyrutości prawnych oraz korzystanie z pełni prarł, publiczn,vc h,

4. brak skazania p6ł,omocn}n lłl,rokiem sądu za urryślnc przestęl]stwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5, niepo sz]ako\\.ana opinia,
6. znajomość obowiązujących przepisów: ustawy o pomoc!, społecznej, koclcksu
postępo{,ania administracyjnego, wieloletniego rządowego programu ..Posiłek w szkole i rr,

domu" na latą 2019-2023. u, tym obowiązujących przepisów prarł,a lniejscorł,ego (rrchwaly).

', odpomosc \Ą s)luacjach nre5ou}ch.
8, umiejętność pracy w zespole,
9, umiejętność obsługi komputera (Word. EXCEL) oraz urządzeń biurorł,ych,

II. wymagania dodatkowel
1 , wiedza na tęmat MOPR (misji, obowiązujących procedur),
2, znajomość przepisórł dot_vczących ochrony danych osoborłl,ch.
J, zdolnoćc do u,tarłicżr]e!o uc,/enia 5ię.
4. umiejętność olganizacji pracy własnej, sanodzjclność,
5. Obsługa programu POMOST S'lD.

III. Zakres ł,ykonylvanych zadań rla stanowisku:
1. sporządzanie list rłypłat oraz zleceń osób korzys|ających Z żasilków celo\łJch. ś\ł,iadczeń

pieniężnych, zasiłków celowlch przlznanych poal lł,arunkiem Zwrotll. specjahiych
zasiłków celowl.ch, zasiłków okresorłlch i zasiłkórł, okresorł,l,ch prz"rznan,vch pod
warunkiem zwrotu (z podziałem na uczestnikÓ\ł, progla]nó\ł syste1nowJ,ch), pomtrcy dla
cudzoziemcóB,, §ynagrodzenia za sprarło*,anie opieki. śv,iadczenia pieniężnego dla
posiadaczy Kalty Po]aka.

2, zatwierdzanie list §ypłat \ł,systemie PoMoST STD \\ Zakesie pro\ł,adzonvch spra$,,
3. sprarłdzanie karlotek osób pobieĄąc_vch lł,/rł, zasiłki.
4. przekazywanie zrealizorvanych decyzji do wysylki lub wydania osobom upo\\ażnion\ ln.
5. sporządzanie pisemnej inlbrmacji w Zakesie Zaangażowania środkórł, rł, zalresie

prowadzon,vch sprarv,
6. sporządzanie do Działu Finansowtl-Księgowego pisemrrej inlbmracji w splawie z\ł,Iotó\\,

orazponorł,nychrł,ypłat \\,zasiłków,



lV. warunki pracy:
1,Praca L]iurolł,a rł pozycji siedzącej, t rólrnoważnym systemie czaslr pracy:
2,stano$isko pracy \ł}posaźone w monitor ekano§T.
3,Us!,tuowanie stano\łiska pracy: I piętro budynku dlrckcji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie przl, ul. Strzelcóv, Bltonlskich 16,

v. Osob"v zainteresołvane proszone §ą o dostarczenie:
1, Kwestionaliusża osoborł,cgo dla osobl, ubiegającej się o zatrudnienie,
2, ośrł,iadczeli odporł,iedniej tleści, o któlej nto\ł,a w puŃcie l ust, 3 .1,

3, Klauzuli informacyjnej (Zgoda na przetvąrzanie danych osoborł,ych).
_r, 1 i.,Ll mo,1\\acl jrcao.
5, Profilu zarvodorrego.
6, Kopii dokumentórv pot\ł,ierdzając,vch wf ksżtałcenie,
7, Kopii dokumentów pot\icrdzaiących dośrviadczenie zawodou,ę.

WZor_,-' oś\łiadczeli. o któIych morła rł, punkcie V.1-3, do pobrania Ze strony
lni1111991!11qllp|(zak ladka nabór).

W n,iesiącu poprzedzając__vtl ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób
rricpcłnosprarł.nvch rł, Miej skim Ośrodku Pomocy Rodzinie pr zeis oczył 6Yo.

Wymagane dokuncnty aplikacl,jne rv zamknięĘch koperłach należJ,skladać osobiścię
lv godzinach pracy MOPR (pon, od 7.30 do 17.000: wt. czrł,. od 7,30 do 15,30, pt. od 7,30
do l;1.00) rł, pok. l05 lllb przeslać pocżląna adres|

Mieiski Ośrodck Pomocy Rodzinie
ul, Strze]cót\ Bytomskich 16

4i - 902 B}1om
z dopiskiem ,.dot},czy 1,labolu na stanoq.isko vzędrticze podinspektor PR" u,teminie
do 9 marca 2020r.
Aplikac.je, które iłpłyną po wskazanym tęrminie nie będą rozpatrlvane.
Dokumellt_v aplikacy,jne nieodebrane w okesie 6 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru zostaną
zri.zczone zg,,Jrie z oborł'.1ztljącr nli przepi"ani,

Kandydaci nie będą inlbrmowani indlrlidualnie o terminie kolejnego etapu postępowania,

lnfonnacja o rłyniku naboru unięszczona będzie na stronie intemętowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta olaz na tablic;- inlbrrnacyjnej rł, siedzibie MOPR,

Admntistrłtorćm danycb osobowycb
\ N,]ic.]Skn! ośr.dku Polroc) Rodżnric § B)totrLi!jcsl D)rcłlor
.1lł()2 Bynnn ul. SnzclciN BioDsłich la)

daDc konlaklo\rc Insp€ktora IoD| ltloPR B)łoD Ul, Strżclcó$ B)łomskich ]6 mail] iodaąmopl,b),lon,pl
l] l)dńe osobosc 5ę prze§lar/ane prlel Adn]iiistralora daiych 1v ceLu realizaciiadm Adnilisllatok na podstawic

2] odbkrrcaDi diny.h o$boi!) ch sq osob} l'iż} cżn. i pk\ne D! podstNljc prżcpisó§ pra§ai
j/ da|ć oŃhNę będą lr^1\\rllaie llleż cżas okleśloi} prżepisamiprawa w slc4gó]ności R cę]dch archj}valnyoh:
1 ]osoba któEj dane doq czą lri pri\ro dostgpu do treści srvoic]r ddych oIż plawo do ich sprośtowania, u§nięcia lub
.g.Jrillorja Prl.rlrava|ij_ l)rało do prlenośżd]ja dan)ch, praFo do §niesieiia sp./eciłu. pla}o do cofnjecia żeodr
w do\volnlm momclcic olu plał,o do §niesieiia sła.gido Olgou radzolcze8o,8d) uzn& iż prżcnrarzanic darych
on nnl] c]r iego dot]cz?c}dr Ialus/a F/epis} ogó]nego lożpoż4dżenia o ochronie danych o$bo§ych z dnia 27 krvietnia
20]6.. (IIE 20]6r(i]9) Date osobo\,. ijc b.dą podlc3ać dcc}żji, któriopicla śię na zautona§ zoivanyn prżen\J?Jniu,

5, poda§anie ddn) dl osobo\!)ch jeJ dobro,loln..jcdnakż. w cclu rex]iżacji żadań objęlych pżep]samipn\rą ]riezbędne.

DYĘ§ĘToR


