
 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor  ds. obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych, spraw administracyjnych

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Podinspektor  ds. obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych, spraw administracyjnych

1. Nazwa i adres jednostki: 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 8, 58-320 Walim

2. Określenie stanowiska: 
Podinspektor  ds. obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych, spraw administracyjnych

3. Rodzaj zatrudnienia: 
Umowa o pracę na czas określony, w wymiarze 1 etatu, przewidywany termin zatrudnienia 1 grudnia 2021 r.

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

a) wymogi niezbędne:

 obywatelstwo  polskie  lub  obywatelstwo  Unii  Europejskiej  oraz  obywatelstwo  innych  państw,
którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje
prawo  do  podjęcia  zatrudnienia,  posiadającym  znajomość  języka  polskiego  potwierdzoną
dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

 pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 staż pracy minimum 3 lat;

 wykształcenie wyższe preferowane administracyjne.

b) wymogi pożądane: 

 wysoka kultura osobista;
 znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
  odporność na stres; 
 samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność; 
 umiejętność pracy w grupie;
 umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 terminowość;
 dokładność, skrupulatność.

c) wymogi dodatkowe: 
Znajomość:

 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi; znajomość 
aktów prawnych: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 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);

 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 ustawy o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 roku; 
 ustawy  o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 



1. Prowadzenie kancelarii:

 Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

 Rejestracja korespondencji

 Przekazywanie korespondencji do dekretacji

 Odbieranie  od  pracowników  komórek   codziennej  korespondencji przeznaczonej do wysyłki

 Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji elektronicznej
2. Przyjmowanie  wniosków,  obsługa  wnioskodawców  i  działania  informacyjne  w  zakresie  świadczeń

z dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
3. Prowadzenie postępowań w ramach dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
4. Praca na oprogramowaniu Sygnity.
5. Sporządzanie  zapotrzebowania  środków  finansowych  przewidzianych  na  dodatki  mieszkaniowe

i energetyczne.
6. Opracowywanie, ewidencjonowanie, wydawanie decyzji administracyjnych.  
7. Prowadzenie  postępowań  dotyczących   udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Walim. 
8. Sporządzanie list wypłat dla świadczeniobiorców.
9. Upinanie i archiwizowanie dokumentów.
10. Terminowe  przygotowywanie  i  wysyłanie  sprawozdań  w  zakresie  realizacji  programów rządowych

i samorządowych.
11. Współpraca z innymi komórkami OPS oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań.
12. .Wykonywanie innych poleceń Kierownika zgodnych z charakterem i specyfiką pracy.

Przedstawiony katalog zadań ma charakter ramowy w trakcie zatrudnienia może ulec nieznacznej zmianie.

5. Wymagane dokumenty: 

1. CV;
2.  List motywacyjny – pisany odręcznie; 
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej; 
4. Oświadczenie o niekaralności; 
5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na powyższym stanowisku; 
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych; 
7. Oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby

postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji,  zgodnie  z  rozporządzeniem
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(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1781);

8. Oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych
w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks  pracy  (  tj.  Dz.U.  z  2020  r.  poz.1320  z  późn.  zm.)  przez  Kierownika  Ośrodka  Pomocy
Społecznej,  z  siedzibą  w  Walimiu  przy  ul.  Długa  8,  przeprowadzenia  rekrutacji  oraz  wybrania
pracownika  i  zawarcia  umowy  o  pracę  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej,  zawierające  ponadto
stwierdzenie,  że  kandydat  został  poinformowany  o  prawach   i  obowiązkach oraz,  że  przyjmuje  do
wiadomości, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  o  naborze  wskaźnik  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych  w  Ośrodku,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać nieprzekraczalnym terminie:
 do 31.08.2021 r. do godziny 16:00;



- bezpośrednio w siedzibie ośrodka, 
- pocztą tradycyjną na adres ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do
korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: 

„Nabór  na  stanowisko  Podinspektor ds.  obsługi  dodatków  mieszkaniowych  i  energetycznych,  spraw
administracyjnych”;

-  e-mailem (skany  dokumentów)  na  adres  osrodek@opswalim.pl (  z  obowiązkiem dostarczenia  oryginałów
dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną)  

 Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej
(https://opswalim.bip.gov.pl/)  oraz  na  tablicy  informacyjnej  w siedzibie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Walimiu, ul. Długa 8.

7. Informacje dodatkowe

Informuję, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej   w Walimiu, 58-320
Walim, ul. Długa 8.

2. Administrator powołał  Inspektora Ochrony Danych,  z którym można się skontaktować pod adresem
e-mail: iodo@opswalim.pl.

3. Dane osobowe (dokumenty aplikacyjne) kandydatów przetwarzanie będą dla potrzeb niniejszego naboru.
4. Dane osobowe (dokumenty aplikacyjne) kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku,

zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.
5. W przypadku  nie  rozstrzygnięcia  konkursu  dokumenty  aplikacyjne  wszystkich  kandydatów zostaną

zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania na BIP OPS w Walimiu informacji  o nie
rozstrzygnięciu procedury naboru.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia naboru.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Walimiu

mailto:osrodek@opswalim.pl

