
 
O G Ł O S Z E N I E 

  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śl.  
                     ogłasza nabór na wolne  stanowisko pracownicze   
                                   –    pracownik socjalny  
 
nr. ref 1110/4/2007-z dnia 12.06.2007 r  
 
1. Jednostka samorządowa : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie  

ul. Pocztowa  4  
2.  Stanowisko  - pracownik socjalny  
 
              Informacje dodatkowe : wymiar czasu pracy  1/2 etatu  
                                                      zatrudnienie -umowa o pracę  
3. Wymagania obowiązkowe :  
- ma obywatelstwo polskie, 
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych , 
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 
przestępstwo karne skarbowe,  

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. 
 
  

Posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na tym stanowisku: 
     Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z 
niżej wymienionych warunków: 
1. posiada dyplom ukończenie kolegium pracowników służb społecznych; 
2. ukończyła studnia wyższe na kierunku praca socjalna; 
3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o   specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) 
pedagogika, b)pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, 
e)psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie.   

 Wskazania zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: 
- Świadczenie pracy socjalnej w środowisku. 
5 . Wymagane dokumenty : 
- życiorys (CV) i list motywacyjny,  
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 



- kserokopie świadectw pracy, 
- oświadczenie o niekaralności, 
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym 

stanowisku, 
- inne , które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy. 
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów.  
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w terminie do dnia  
29 czerwca    2007  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
 w Jordanowie Śl. ul. Pocztowa 4  
1. Kryterium wyboru:  posiadane kwalifikacje 10 pkt.  
2. Doświadczenie zawodowe od 1-10 pkt. 
3. Rozmowa kwalifikacyjna od 1- 10 pkt.  
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne 
stanowisko pracownicze  – pracownika socjalny GOPS Jordanów Śl. ” 
Dokumenty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy   w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Jordanowie Śl.  
ul. Pocztowa 4 .  
Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny t. 3 miesiące, orac 
możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. 
Wymagane dokumenty winny być opatrzone klauzulą : 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych –Dz.U. z 2003 r,. Nr 101, 
poz. 926 oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych –Dz. 
U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z pózn. zm.)     
 
 
 
 
 
 
 


