
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie  

zatrudni osobę na stanowisko  

PRACOWNIK SOCJALNY  

(umowa na zastępstwo)  

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie 

34 – 146 Stryszów 557 

2. OKREŚLENIE STANOWISKA: 

Pracownik socjalny  

3. RODZAJ ZATRUDNIENIA: 

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu – na czas określony zastępstwo   

 

4. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM: 

1. Obywatelstwo polskie. 

2. Dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończenie studiów 

na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, do dnia 31 grudnia 2013 r. 

ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika 

socjalnego na jednym z kierunków: 

a) pedagogika, 

b) pedagogika specjalna, 

c) politologia, 

d) polityka społeczna, 

e) psychologia, 

f) socjologia, 

g) nauki o rodzinie; 

ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy 

socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy 

socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków. 

3. Nieposzlakowana opinia. 

4. Znajomość obsługi komputera (Internet, poczta elektroniczna, MS Office, Word, 

Excel, Power Point). 

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 

6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

8. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy 

społecznej 

 

5. WYMAGANIA DODATKOWE: 

1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 

2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego, 

3. gotowość podjęcia pracy od zaraz, 

4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole, 



5. odporność na stres, 

6. odpowiedzialność, sumienność i dokładność, 

7. dyspozycyjność i zaangażowanie, 

8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa, 

9. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, 

10. prawo jazdy kat. B  

 

6.  WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. CV i list motywacyjny  

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy 

zawodowej;  

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie  

z wzorem załącznika nr 1 do ogłoszenia;  

4. Oświadczenie kandydata: o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, obywatelstwie, nieposzlakowanej 

opinii, nie wykonywaniu zajęć sprzecznych z pełnionymi obowiązkami w przypadku 

wyboru - zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do ogłoszenia;  

5. Klauzula informacyjna RODO - oświadczenie o zapoznaniu się kandydata - zgodnie  

z wzorem załącznik nr 3 do ogłoszenia.  

6. Oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy  

na stanowisku pracownik socjalny - zgodnie z wzorem załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: 

-  bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie w godzinach pracy,  

- pocztą na adres Ośrodka,  

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji 

i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny” 

w terminie do 6.07.2022 r. do godziny 1400.   

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dokumenty  pozostałych kandydatów, będą zwracane zainteresowanym. 

 


