
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KIEROWNIKA
GMINNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ

I. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/8
etatu.

2. Wymagania niezbędne kandydata:
1) Posiada obywatelstwo Polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z 2I

listopada 2008r. o pracownikach samorządolvych tekst jednolity Dz.U. z2014 rcką
poz. 1202),

2) Mapełną zdolność do czynności prawnych,
3) Korzysta w pełni zptaw publicznych,
4) Posiada wyksńałcenie wyższe:

a) na kieruŃu pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca
socjalna, nauki o rodzinie lub na irurym kierunku, którego program obejmuje
resocj alizacj ę, pracę socj alną, pedago gikę opiekuńczo-wychowaw czą lub

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomolvymi w zakresie
psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem
kwalifikacyj nym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

5) Legitymuje się dobrym stanem zdrowia,
6) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
8) Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest

zawieszona ani ograniczona,
9) Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowipek w stosunku

do niego wynika z$lńu egzekucyjnego.

3. Wymagania dodatkowe:
1) Praktyczna znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o wspieraniu

rodziny i pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących
samorządu gminnego i finansów publicznych,

2) ZnĄomośó obowipujących zasń ekonomiczno - finansowych oraz przepisów, na
podstawie których dzińa jednostka samo rządowa,

3) Praktyczna znajomośó zagńnieft zwiaganych z pozyskiwaniem i gospodarką
środkami unijnymi,

4) Doświad czenię w kierowaniu jednostką orgarizacyjną,
5) Umiejętnośó dobrej organizacji pracy, odpowiedzialność, komunikatywność,

zaangńow anie, kre atywno ść,
6) Umiejętność dokonyw ania rozdziału zadń, motywowania pracowników,
7) Umiejętnośó współpracy z innymi jednostkami.

4. Zal<res zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
1) Kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnąttz,
2) Ustalanie planów dzińania jednostki,
3) Realizowanie polityki kadrowej,
4) Zarządzanie mieniem jednostki i odpowiadanię zawyniki działalności jednostki,
5) Opracowywanie spraw ozdń i analiz doĘczących j ednostki,



6) Współptacaz osobami prawnymi i innymi jednostkami.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) Praca w pokoju jednoosobowym przy komputerze,
2) Bezpośredni kontakt z personelem placówki,
3) Wyjazdy służbowe,
4) Obsługa urządzeńbiurowych )

5) Wyposazenie stanowiska pracy: biurko, zestaw komputerovry, szafametalowa,
6) Fizyczne warunki pracy: praca koncepcyjna w warunkach pokoju biurowego,

ogrzewanego i oświetlonego światłem naturalnym,
7) Ucięliwości frzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych

nie występują.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządolvych (tekst jednolĘ Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202) informuję, iż w miesiącu
poprzedzĄącym datę upublicznienia ogłoszenia wskźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej or az zatrudnianiu o sób ni epełno sprawnych wyno sił poniżej 6%o.

7.Wyrnagane dokumenty, jakie musi złożyó kandydat:
1) CV oraz list motywacyjny,
2) Pisemna koncepcja kierowania jednostką,
3) Kserokopia dokumentów poświadczających posiadane kwalif,rkacje i wyksźałcenie,
4) Kwestionariusz osobowy (drŃ kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy

pok. Nr 111),
5) Kserokopie wszystkich świadectw pracy,
6) Oświadczenie kandydata, żę ntę był skazany/a prawomocnym wyrokiem sadu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskatżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,

7) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazń do wykonywania
pracy na stanowisku kierowntczym,

8) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do
korzystania z pełni praw publi czny ch,

9) Oświadczęnię dotyczące wyrńenia zgody na ptzetwarzańe danych osobowych do
realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U . z 2014 t., poz. 1182 z późn. zm),

10) Inne dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy) o posiadanych
kwalifi kacj ach i umiej ętnościach,

11) Oświadczenie kandydata, iZ nie jest i nie był pozbawiony włńzy rodzicielskiej
orazwładza rodzicielska nie jest zawieszona ani ogtańczona,

12) Oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowigek alimentacyjny - w przypadku gdy
taki obowiązekw stosunku do niego wynika ztytŃu egzekucyjnego.

8. Przy rozpatrywaniu kandydatur, zgodnie z wymogami konkursu będą brane pod uwagę
wg kolejności następuj ące kryteria:

1) Doświadczęnie zawodowe zbieżne z wymaganym na stanowisku, o które ubiega się
kandydat,

2) Posiadane uprawnienia i umiejętności,
3) Ocena rozmowy kwalifikacyjnej.



Kandydaci, którzy nie spełnili wymagń formalnych, otrzymują pisemną informację
z podaniem przyczyny odrzucenia kandydatury.

Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie roznowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy może odsĘpić od wyłonienia kandydatanawolne stanowisko pracy na ktdym
etapie postępowania konkursowego.

Wymagane dokumenĘ należy składać w zaklejonej kopercie z napisem ,,Nabór na
stanowisko Kierownika Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Dąbrowie Zielonej" w
terminie do dnia 30 lipca 2015 r. do godz. 12 00 w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa
Zielona lub pocżą na adres: Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej, Pl. Kościuszki 31, 42-265
Dąbrowa Zię|onaz dopiskiem j.w. - decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej wymienionym terminie nie
będą rozpatrywane. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy pod adresem http://bip.dabrowazielona.pl otaznatablicy informacyjnej.

Dąbrowa Zielona, dnia 20 lipca 2015 r.
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