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Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu przyjmie do pracy pracownika socjalnego

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA
Informacje o umowie: umowa o pracę w pełnym wymiarze na czas określony z możliwością przejścia

na umowę na czas nieokreślony lub umowa na czas zastępstwa.

Wymagania kwalifikacyjne.

Do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uprawnione jest osoby, która posiadają wykształcenie
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.: posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2017 poz.1769) tj. spełnienie co najmniej jednego
z niżej wymienionych warunków:

posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,1.
ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,2.
do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu3.
pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,
polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika,4.
psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu5.
1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia,
pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
Osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na6.
kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.

Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość.1.
łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób2.
zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność
i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa.3.
umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.4.
dobra znajomość obsługi komputera,5.
prawo jazdy kat. B6.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać dokumenty: CV, list
motywacyjny, kopie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w formie:

pisemnej na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu ul. Żwirki i Wigury 16
na adres e-mail: ops@siewierz.pl
osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

Informacje dodatkowe:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu ul.
Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz.
Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: iod@siewierz.pl.
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Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów będą
przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o zatrudnienie wynika z ustawy z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 ze zm.) oraz art. 6
ust. 1 pkt. C i f RODO, zatem osoba odpowiadająca na ogłoszenie o naborze jest obowiązana do ich
podania.
Osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o
naborze przysługuje zgodnie z art.15-20 RODO prawo do dostępu do jej danych osobowych przez
okres ich przetwarzania, prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących jej danych osobowych, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy
kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych oraz prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub
usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.
Oferty kandydatów będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku
pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po upływie w/w terminu, dokumenty nieodebrane
osobiście zostaną komisyjnie zniszczone.
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