oGŁosZENIE o NABoRZE NA woLNE
STANowIsKo URZĘDNICZE
Referentds. świadczeńrodzinnvch i świadczeń
z funduszu
alimentacyjnego
Kierownik GminnegoośrodkaPomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckimogłaszanabór
na stanowiskourzędniczę:ręferentds. świadczeń
rodzinnychi świadczeń
z funduszu
alimęntacyjnego.
1. Stanowiskopracy
Referentds.świadczeń
rodzinnychi świadczeń
z funduszualimentacyjnęgo
wymiar czasu pracy:pełnyetat
Liczba kandydatówdo wyłonienia l osoba
2. Wymagania konieczne:
polskiego,
l) posiadanieobywatelstwa
prawnych,
2) korzystaniez pełnipraw publicznych,pełnazdolność
do czynności
przestępstwa
za umyślne
ścigane
z oskażeniapublicznegolub umyślne
3) niekaralność
przestępstwaskarbowę,
4) wykształceniewyższę magistęIskięw zakęsię prawa, administracji'socjologii lub
politologii,
przepisówprawa,a w szczególności:
5) znajomość
.UstawaZ dnia 14 czerwca1960r. Kodekspostępowania
administracyjnego;
-Ustawyz dnia28 listopada2003r. o świadczeniach
rodzinnych,
-Ustawaz dnia 7 września
pomocy
2007r. o
osobomuprawnionymdo alimentów,
6) biegłaznajomość
obsfugikomputera.
3. wymagania pożądane:
l) stazFacy minimuml lok w adminisfuacji
rządowejlub samorządowej,
2) doświadczenie
zawodowew bezpośredniej
intelesantów,
obsłudzę
programu
komputerowegodo obsługi świadczeńrodzinnych i świadczeń
3) obsługa
z funduszualimentacyjnego
SYGNITY,
pracyw zespole,
4) umiejętność
5) keatywność'
samodzielność,
systematyczność,
dokładność,
komunikatywność'
odporność
na shęs'
kwalifikacji.
ó) gotowość
do podnoszenia

4. zakres wykonywanychzadań:
rodzinnychi świadczeń
l) przyjmowaniei obsługaintęIęsantóW
w sprawachświadczęń
z funduszualimentacyjnego,
prawado świadczeń
rodzinnych
2) plzyjmowanieikompletowaniewnioskówo ustalęnię
i świadczeń
z funduszualimęntacyjnęgo'
3) spolządzanię decyzji z zakesu świadczeńrodzinnych i świadczeńz funduszu
alimentacyjnego,
z funduszu
z zakresuświadczeń
rodzinnychi świadczeń
4) sporządzanie
zaświadczęń
alimentacyjnego,
programukomputelowęgo,
5) obsługa
z funduszualimentacyjnego
rodzinnychi świadczęń
6) sporządzanie
list wypłatświadczeń
orazsprawozdń,
7) ustalanie uprawnień do opłacaniaskładęk na ubezpieczenieemerytalno-ręntowe
i ubezpieczeniezdrowotnę za osoby pobierającęświadczęniepielęgnacyjne,specjalny
Zasiłekopiekuńczyi zasiłekdla opiekuna,
w tym
oraz dokumentacji
postępowania
wobecdłużników
a|imentacyjnych
8) provvadzenie
zakresie,
9) zakładaniei prowadzenie tęczęk Z dokumentamiplowadzonych spraw, zgodnie
z przepisamilnstrukcjiKancelaryjneji JednolitegoRzeczowęgowykazu Akt,
zapoznawanię
się Z aktami
formpracy,bieżącę
l0) doskonalenie
zawodowe,doskonalenie
prawnymii zalządzeniami.
5. Wymaganedokumenty:
I ) list motywacyjny,
2) życiorysz opisempzębięgupracyZawodowej,
pracy,bądźinnychdokumentówpotwierdzających
stażpmcy,
3) kserokopieświadectw
wykształeęnie,
4) kserokopiedokumęntówpotwierdzających
-(dopobrania),
się o zatrudnienie
5) kwestionariusz
osobowydla osobyubiegającej
o posiadaniupełnej
o posiadaniuobywatelskapo|skiego,oświadczenie
6) oświadczenie
o
prawnychorazkorzystaniuz pełniprawpub|icznych,oświadczenie
zdolności
do czynności
za umyślneprzęStępstwościganez oskarżeniapub|icznegolub umyślne
niekaralności
przestępstwoskarbowe, oświadczęnięo wyrażeniuzgody na plzetwalzanie danych
osobowychdla potrzeb niezbędnychdo rea|izacjiprocesu rekrutacji (naboru)'zgodnie
Z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997r' o ochroniedanychosobowych(Dz. U' z 2015 t. poz'
2|35zpóżD'zm.)- (dopobrania).
Kwestionariuszosobowy dla osoby ubiegającejsię o zatrudnienięoraz oświadczenie,
o których mowa w pkt 5 i 6 dostępnesą równieżw siedzibieGminnegoośrodkaPomocy
w Mińsku Mazowieckim(pokój 20)'
Społecznej
ó. warunki pracy na stanowisku;
1)pracana pełnyętat,
2) pracaw siedzibieośrodka(pańerbudynkuUrzęduGminy bezwindy).
poniedziałek8'00- 17.00"Morek-czwańęk.8'00_ 16.00'
3) pracabiurowaw godzinach;
piątek.8.00-15.00.
4) pracana komputerzepowyżej4 godzindziennie,

5) rtatzędziai materiaĘpracy-komputęr,kserokopiarka,
fax, niszczarka,skaner,
6) kontaktybezpośrednię
i te|ęfoniczne
z klientamiośrodka.
7) podjazddla osób niepełnosprawnych,
8) pomieszczenie
higieniczno-sanitame
nieprzystosowane
dla osób niepełnosprawnych,
9) brak specjalistycznych urządzeil umożliwiającychpracę osobom niewidomym,
niedosłyszącym
orazgfuchoniemym,
l0) w miesiącupoprzedzającym
datęupublicznieniaogłoszenia
wskaźnikzatrudnieniaosób
niepełnosprawnych
w ośrodku,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji Zawodowej
jest niższynź 6 yo.
i społecznej
omz zatrudnianiuosób niepełnosprawnych,
7. Miejsc€ i termin składaniadokumentów:
pocztą(dgcydujedatastempla
WymaganedokumentynaleŹysk'ładać
osobiście
lub przesłać
pocztowego)
w zarnkniętych
kopertachdo GminnegoośrodkaPomocySpołecznej
w Mińsku
Mazowieckimz siedzibąw:
UrzędzieGminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chelmońskiegol4
05-300MińskMazowiecki
pokój 20
z dopiskiem',Nabór na stanorłisko_ referentds' świadczeń
rodzinnych i świadczeń
'',
r.
z funduszualimentacyjnego w terminiedo 05.02'20ló
8. Kandydaci' którzy spełniąwymaganiaformalne określonew niniejszym ogłoszeniu
Zostanąpoinformowanitelefonieznieo terminie kolejnego etapu rekutacji: rozmowa
kwalifikacyjna.
Informacjao wyniku naboru zostanie umieszczonaw Biuletynie InformacjiPublicznej
(bip.minskmazowiecki.pl)
oraz na tablicy informacyjnejw Urzędzie Gminy Mińsk
Mazowiecki.
Z wybranymkandydatęmzostanięzawartaumowa o pracęna okrespróbny,a następniepo
pozytywnęjocenieokesu próbnęgoumowao pracę.
Dokumenty' które wptyną do ośrodka po określonymwyżej terminie nie będą
rozpatryrryan€ .
Dokumentyaplikacyjneosób niezakwalifikowanych
do dalszegoetapuZłożone
w procęduzę
ję
naborunie są odsyłane.Po zakończonejlekutacji kandydatmożę odębraćosobiścię
w siedzibieGminnegoośrodkaPomocy Społecznejw Mińsku Mazowięckim (pokój 20)
przezokes 30 dni od dnia opublikowaniawynikunaboruw BiuletynielnformacjiPublicznej
Urzędu.Po tym tęrminiedokumentyap|ikacyjne
zostanąkomłYjon$6;i."""on".
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