
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu 
poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego 

 
Niezbędne wymagania: 

1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:  

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 

b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, 

c) lub do 31.12.2013 r. ukończone studia o specjalności przygotowującej do zawodu 
pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, 
politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 

d) Posiada specjalizację w zawodzie pracownik socjalny. 

2. posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia zawodowego na powyższym stanowisku; 

3. prawo jazdy kat. B; 

4. posiadanie samochodu (teren wiejski konieczny dojazd do  

klientów); 

5. dobra znajomość obsługi komputera - programu WORD, EXEL, obsługa poczty   
    elektronicznej, 

6. znajomość przepisów prawnych z zakresu: 

a) ustawy o pomocy społecznej, 

b) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

d) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

7. Zakres zadań wykonywanych na powyższym stanowisku: 

 Praca socjalna, 

 Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na 
świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, 

 Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać 
problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się 
przepisami prawa w realizacji tych zadań, 

 Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez 
właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz 
wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, 

 Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

 Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 
społecznych, 

 Współpraca 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 instytucji świadczących usługi służące poprawie 
sytuacji takich osób i rodzin, 



 Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu 
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na 
podniesienie jakości życia. 

Wymagane dokumenty: 

a) życiorys (CV), 

b) list motywacyjny, 

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie. 

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20c, 64-530 Kaźmierz w terminie do dnia 5 listopada  2015r.  

 

List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery 

zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 
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