
 

Adres jednostki: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wiejska 4 

78-400 Szczecinek 

tel. 094 37-280-00 

fax. 094 37-280-02 

mail: sekretariat@mops.szczecinek.pl 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku  

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

(kierownicze stanowisko urzędnicze) 

 

Kierownika Działu Osób Niesamodzielnych i Seniorów 

 

 

I. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie, 

2) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 

4) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie  

z art. 116 lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, 

5) minimum 5 - letni staż pracy w pomocy społecznej,  

6) znajomość i umiejętne stosowanie przepisów prawa w zakresie: ustawy o pomocy 

społecznej, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, 

kodeksu postepowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego, ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy   

w rodzinie, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy   

o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy 

Kodeks pracy na poziomie podstawowym, 

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika działu. 

 

II. Wymagania dodatkowe: 

1) komunikatywność,  

2) bardzo dobra organizacja pracy, 

3) umiejętność zarządzania i pracy zespołowej, 

4) kultura osobista, 

5) samodzielność, 

6) odpowiedzialność 

7) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych), 

8) umiejętność obsługi komputera, 

9) dodatkowe kwalifikacje w zakresie pomocy społecznej i dyscyplin pokrewnych np. 

   superwizji, pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przemocy, pracy  

   z rodziną, komunikacji. 

 

III. Zakres podstawowych zadań na stanowisku: 

 

1. Bieżąca kontrola postępowań administracyjnych prowadzonych przez pracowników działu 

pod względem zgodności z właściwymi przepisami prawa, prawidłowości procedur 

administracyjnych i celowości wnioskowanych świadczeń. 

2. Bieżąca kontrola czynności realizowanych przez pracowników działu dotyczących 
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prowadzenia pracy socjalnej oraz działań interwencyjno-ochronnych wobec osób 

niesamodzielnych i seniorów. 

3. Nadzór nad prawidłową obsługą klientów oraz udzielaniem klientom niezbędnych 

wyjaśnień dotyczących zasad i trybu udzielania pomocy i załatwiania spraw. 

4. Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, regulaminów, zarządzeń  

i procedur. 

5. Badanie potrzeb i tworzenie oferty pomocowej dla osób niesamodzielnych i seniorów. 

6. Znajomość i umiejętne stosowanie przepisów prawa oraz wewnętrznych uregulowań   

w zakresie wykonywanych i nadzorowanych zadań, w szczególności ustawy o pomocy 

społecznej, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, 

kodeksu postepowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego, ustawy o wspieraniu 

rodziny  i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za Życiem”, ustawy o osobach starszych oraz innych aktów prawnych niezbędnych do 

realizacji zadań działu związanych z udzielaniem pomocy osobom niesamodzielnym 

i seniorom. 

7. Kierowanie pracą działu, w tym: 

a) planowanie pracy podległych pracowników, 

b) prowadzenie instruktaży stanowiskowych, 

c) opracowanie i aktualizowanie zakresów obowiązków, 

d) wydawanie podległym pracownikom poleceń i wytycznych zapewniających należyte 

wykonanie zadań, nadzór nad ich terminowym i prawidłowym wykonaniem, 

e) zapoznanie pracowników z zadaniami, ustaleniami, bieżące przekazywanie do 

wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń i dyspozycji,  

f) prowadzenie cotygodniowych spotkań z pracownikami działu, w tym spotkań 

indywidualnych, 

g) przeprowadzanie kontroli i oceny podległych pracowników, 

h) badanie efektywności pracy podległych pracowników, 

i) organizowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu zadań należących do kompetencji 

działu, 

j) dbałość o rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników, 

k) organizowanie zastępstw w przypadku nieobecności pracowników, 

l) egzekwowanie prawidłowej organizacji pracy. 

8. Zapoznawanie nowych pracowników działu ze strukturą Ośrodka, zadaniami  

i zasadami funkcjonowania poszczególnych działów, stanowisk oraz zakresem 

obowiązków.  

9. Identyfikowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, w tym w szczególności kierowanych do osób niesamodzielnych i seniorów 

oraz badanie/rozpoznawanie potrzeb tej grupy klientów. 

10. Inicjowanie i udział w opracowywaniu strategii, projektów, programów i wniosków  

o dofinansowanie działań na rzecz osób niesamodzielnych i seniorów.  

11. Wyszukiwanie, gromadzenie i opracowywanie informacji, materiałów w obszarze 

problemów osób niesamodzielnych i seniorów, w szczególności służących skuteczności 

świadczonej pomocy.  

12. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami na rzecz budowania 

lokalnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych i seniorów.  

13. Współpraca w zakresie merytorycznym z podmiotami, którym zlecono realizację zadań 

z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania klienta oraz prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych 

i niepełnosprawnych Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień.  

14. Pozyskiwanie i aktualizacja dostępnych na terenie miasta ofert wsparcia osób 



niesamodzielnych i seniorów oraz bieżące informowanie o nich pracowników działu. 

15. Nadzór nad zadaniami realizowanymi przez dział, w tym nad: 

a) prowadzeniem pracy socjalnej, zawieraniem zasad współdziałania i kontraktów 

socjalnych wobec osób niesamodzielnych i seniorów, 

b) prowadzeniem działań interwencyjno-ochronnych wobec osób niesamodzielnych  

i seniorów, prowadzeniem postępowań w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

c) sporządzaniem zaświadczeń i opinii w indywidualnych sprawach klientów, 

d) stosowaniem instrumentów wsparcia w ramach projektów finansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, 

e) sporządzaniem sprawozdań rzeczowo-finansowych i merytorycznych, 

f) wprowadzaniem i pozyskiwaniem danych w ramach systemów informatycznych. 

16. Opracowywanie i aktualizacja projektów uchwał, zarządzeń i procedur w zakresie 

realizowanych zadań. 

17. Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem akt oraz prawidłowym obiegiem 

dokumentów w podległym dziale. 

18. Prowadzenie teczek przypisanych aktów prawnych, bieżące analizowanie treści 

wprowadzanych zmian, informowanie o nich oraz o konieczności uregulowania 

obowiązujących procedur zgodnie z przyjętymi w Ośrodku zasadami. 

19. Obsługa kontroli zewnętrznych i audytów, przeprowadzanych przez jednostki nadrzędne, 

w zakresie powierzonych zadań. 

20. Opiniowanie skarg i wniosków w zakresie realizowanych i nadzorowanych zadań. 

21. Realizacja kontroli zarządczej, w tym identyfikowanie ryzyka oraz dokonywanie kontroli 

wewnętrznych. 

22. Prowadzenie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, 

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz zarządzeniami Dyrektora MOPS. 

23. Opracowywanie pism, decyzji oraz sporządzanie sprawozdań, analiz, kalkulacji kosztów 

w zakresie zadań należących do kompetencji działu.  

24. Czynny udział w pracach Zespołu Prowadzącego oraz w cotygodniowych, 

indywidualnych spotkaniach z bezpośrednim przełożonym, referowanie przełożonemu 

spraw, które powinny być podane do jego wiadomości, przedkładanie do akceptacji spraw 

wymagających aprobaty przełożonego oraz informowanie go o stanie spraw i potrzebach 

związanych ze sprawnym funkcjonowaniem działu i Ośrodka. 

25. Współpraca z kierownikami wszystkich działów ośrodka, organami i instytucjami 

administracji państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, środkami 

masowego przekazu w zakresie powierzonych zadań.  

26. Pełnienie zastępstwa z pełnym przejęciem obowiązków i uprawnień z wyłączeniem 

czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach 

świadczeń pomocy społecznej wymagających wszczęcia lub wznowienia postępowania 

za Zastępcę Kierownika Działu Osób Niesamodzielnych i Seniorów. 

27. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora MOPS, wynikających  

z potrzeb działu lub Ośrodka. 

 

IV. Warunki pracy na stanowisku: 

1) praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu tj. 40 godz. w tygodniu, 

2) czas pracy zgodnie z Regulaminem Pracy MOPS w Szczecinku, tj. podstawowo od 

poniedziałku do środy od 730 do 1530, w czwartki od 730 do 1630, w piątki od 730 

do 1430, 

3) praca w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek, 

4) kierowanie zespołem, 

5) stanowisko pracy nie jest przystosowane dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku 

inwalidzkim. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Szczecinku 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi więcej niż 6%. 

 

 



V. Przebieg naboru: 

            Postępowanie kwalifikacyjne będzie trzyetapowe: 

     I etap – kwalifikacja formalna tj. sprawdzenie aplikacji pod względem 

       kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych do zatrudnienia kandydata 

       na stanowisko: Kierownika Działu Osób Niesamodzielnych i Seniorów, 

II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności (test), 

III etap – rozmowa kwalifikacyjna. 

 

VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

1) list motywacyjny, 

2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór 

do pobrania, 

3) zaświadczenie potwierdzające staż pracy w pomocy społecznej lub kserokopie 

świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez 

kandydata za zgodność z oryginałem), 

5) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku 

Kierownika Działu Osób Niesamodzielnych i Seniorów, 

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem, 

8) podpisane oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór do 

pobrania. 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

„Oferta na stanowisko Kierownik Działu Osób Niesamodzielnych i Seniorów w MOPS 

Szczecinek” w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Wiejskiej 4, 

Szczecinek lub przesłać pocztą w terminie do 11.12.2019 r. do godz. 1500. (Przyjmuje się 

datę faktycznego wpływu aplikacji do MOPS, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym). 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy zakwalifikują się do II etapu 

zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów. 

 

 

Załączniki: 

 

1) wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

2) wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, 

3) klauzula informacyjna administratora dla kandydata do pracy w procesie 

       rekrutacyjnym. 

 

 


