
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko

KOORDYNATOR DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Nazwa i adres instytucji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie
ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo

Wymiar czasu pracy: pełen etat
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo  polskie  lub  Unii  Europejskiej  oraz  obywatelstwo  innych  państw,  którym

na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ukończone studia wyższe II stopnia na kierunkach: praca socjalna, pedagogika, pedagogika
specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

3. Posiadanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego I lub II stopnia.
4. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie  organizacji  pomocy społecznej

lub specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy w pomocy społecznej.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
8. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość  przepisów  ustawy  o  pomocy  społecznej;  ustawy  o  ochronie  zdrowia

psychicznego; ustawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie; ustawy o wspieraniu rodziny
i  systemie  pieczy  zastępczej;  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych;  ustawy  o  pomocy
osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
ustawy  o  wsparciu  kobiet  w  ciąży  „Za  życiem”;  rozporządzenia  MPiPS  w  sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych;  kodeksu postępowania  administracyjnego;  ustawy
o pracownikach samorządowych.

2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Umiejętność budowania dobrych relacji ze współpracownikami.
4. Umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia.
5. Umiejętności organizacyjne.
6. Wysoka kultura osobista.
7. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.
8. Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
9. Komunikatywność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
10. Znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych.
11. Łatwość przekazywania informacji.
12. Odporność na stres.
13. Dyspozycyjność.



III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja  zadań  zawartych  w  ustawach:  o  pomocy  społecznej,  o  przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Koordynowanie pracy działu pomocy środowiskowej.
3. Organizowanie  pracy  pracowników  działu  pomocy  środowiskowej,  a  w  szczególności

pracowników socjalnych i asystentów rodziny.
4. Kontrola  merytoryczna  i  formalna  przeprowadzanych  wywiadów  środowiskowych,

kontraktów socjalnych oraz decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń.
5. Nadzór  i  kontrola  postępowania  administracyjnego  dotyczącego  spraw  działu

środowiskowego.
6. Organizowanie  i  nadzór  nad  funkcjonowaniem  elektronicznego  przetwarzania  danych

osobowych na stanowiskach działu pomocy środowiskowej.
7. Współpraca  i  wymiana  informacji  z  jednostkami  pomocy  społecznej  oraz  innymi

instytucjami  i  organizacjami,  oraz  osobami  fizycznymi  i  prawnymi  w  zakresie  zadań
związanych z pomocą środowiskową i powierzonych uprawnień.

8. Przygotowywanie decyzji, pism, projektów porozumień i umów dotyczących zakresu  zadań
z pomocy środowiskowej.

9. Opracowywanie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  i  wewnętrznego,  dotyczących
zakresu zadań.

10. Prowadzenie  planowania  i  sprawozdawczości  w  sprawach  dotyczących   działu  pomocy
środowiskowej.

11. Wydawanie  decyzji  administracyjnych  w  indywidualnych  sprawach  z  zakresu  pomocy
społecznej na mocy posiadanych upoważnień.

12. Zatwierdzanie  list  wypłat  zasiłków  i  świadczeń  realizowanych  przez   dział   pomocy
środowiskowej.

13. Sporządzanie  planu  budżetu  w  części  związanej  z  pomocą  środowiskową  oraz  nadzór
nad jego realizacją.

14. Diagnozowanie  i  ocena  występujących  zjawisk  dotyczących  problemów  społecznych
w gminie w celu właściwej organizacji pomocy społecznej.

15. Kontrola  stopnia  realizacji  zadań  realizowanych  przez  dział  pomocy  środowiskowej
pod względem merytorycznym , finansowym i terminowym.

16. Tworzenie programów i projektów na rzecz rozwoju infrastruktury socjalnej:  mieszkanie
chronione, domy dziennego pobytu, świetlice środowiskowe i inne.

17. Przygotowywanie  i  opracowywanie  materiałów  informacyjnych  w  przedmiocie  stanu
rozpoznania potrzeb społecznych na terenie działania Ośrodka.

18. Realizacja programów rządowych z zakresu pomocy społecznej.
19. Inspirowanie,  opracowywanie,  wdrażanie   oraz  rozwijanie  regionalnych  i  lokalnych

programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
20. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych  dotyczących   Działu

Pomocy Środowiskowej ,  w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) sporządzanie dokumentacji przetargowej SIWZ,
b) udział w pracach komisji przetargowej,
c)  prowadzenie  korespondencji  (odpowiedzi  na  zapytania,  zawiadomienia,  pisma
    wynikające  z procedur odwoławczych itp.),
d)  ocena  formalno-prawna  składanych  ofert  (weryfikacja  prawidłowości   
     i  kompletności  dokumentacji  przetargowej  sporządzonej  w  postępowaniach
     o zamówienie publiczne),
e)  koordynowanie  i  kontrolowanie  czynności  związanych  z  zawarciem  umowy
      z  wybranym oferentem poprzez  dokonywanie  wstępnej  kontroli  projektów
      umów,
f) wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,



g)  publikacja  ogłoszeń  o  zamówieniu,  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,
     o udzieleniu zamówień publicznych.

21. Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego.
22. Przestrzeganie  tajemnicy  państwowej,  służbowej  oraz  wynikające  z  ustawy  o  ochronie

danych osobowych.
23. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów BHP i p. poż.
24. Przestrzeganie  postanowień  obowiązujących  w  Ośrodku  regulaminów,  instrukcji

wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora.

IV. Wymagane dokumenty:

1.  List  motywacyjny,  z  uzasadnieniem  ubiegania  się  o  stanowisko  Koordynatora  ds.  pomocy
środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje.

4.  Kopie  świadectw  pracy  i  innych  dokumentów  potwierdzających  posiadany  staż  w  pracy
i doświadczenie zawodowe.

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych  i  o  niekaralności  za  przestępstwa  popełnione  umyślnie  lub  umyślne  przestępstwa
skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.

7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem  "  Nabór  na  stanowisko:
Koordynatora ds. pomocy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie”
w terminie do 16.06.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Braniewie I piętro, pok. nr 4 lub pocztą na adres ośrodka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Rzemieślnicza 1.Decyduje data wpływu do MOPS w Braniewie
do godz. 10:00, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po upływie podanego terminu
bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.

VI. Informacja z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Braniewie,
adres: ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e–mail: iod@braniewo.pl

mailto:iod@braniewo.pl


Państwa  dane  osobowe  w  zakresie  wskazanym w przepisach  prawa  pracy1 będą  przetwarzane  w  celu

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane na podstawie zgody3, która
może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa

zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)  organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe
dla  których administratorem danych osobowych  jest  ADO,  tj.  m.in.  firmy księgowe,  kancelarie  prawne
oraz dostawcy usług IT.

Wyniki przeprowadzonej rekrutacji opublikowane będą na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej  w  Braniewie  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.
Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  3  miesięcy  od  momentu  zakończenia  procesu  rekrutacji.
W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej
przetwarzane jako dane osobowe pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu,  po  spełnieniu
określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) Podanie przez Państwa danych
osobowych  w  zakresie  wynikającym  z  art.  22  1  Kodeksu  pracy  jest  niezbędne,  aby  uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest  dobrowolne.  Pani/Pana dane
nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

1 Art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 z zm) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282.)

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.  1, z późn. zm.) (dalej:
RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


