
OGł,oSZENIE o NABoRZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Zespole do spraw dofinansowań i usług socjalnych

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewieo
ul. Gen. J. Bema 16a, 11_600 Węgorzewo

1. Wvmagania

a) niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie minimum średnie,
- pełna zdolność do czynności prawnych otaz korzystanie z pełni praw publi cznych,
- brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego
lub umyŚlne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowiapozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczymw Zespole do spraw
dofinansowań i usług socjalnych,
- nieposzlakowana opinia,
- znajomoŚó przepisów:

. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oruzzatradnjaniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U'20 I LI27'7 2| z poźn. zm.)

. wiedza z zal<resl zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególnoŚci
samorządu terytorialnego.

- znajomość procedur administracyjnych i przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania
Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryj nej,
- obsługa komputera (pakiet MS office - Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet).
- minimum poŁtoczne doświadczenie w pracy w pomocy społecznej.

b) dodatkowe:
- umiejętnoŚć pracy w zespole oraz organizacjipracy własnej,
- umiejętnośó redagowania pism,
_ dokładność i rzetelność w wykonyłvaniu obowiązków,
- komunikatywność"

2. Główne obowiazki:

1 . Znajomośó przepisów obowiązuj ących na zajmowanym stanowi sku
2.IJdzieIanie ogolnyctr informacji i ióraa w zakiesie .p.u* prowadzony chprzezZespół ds.
dofinansowań i usług socjalnych.
3.Przyjmowanie, rozpatrysvanie pod względem formalnym i przekładanie do decyzji



Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie wniosków w sprawie
dofinansow ania za Środków PFRoN:

a) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przYnawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

b) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
4. Współpraca z dziaŁem Finansowo _ Księgowym w celu prawidłowego i płynnego
wydatkowania środków finansowych PFRON
5. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.
6.UdzięIanie osobom niepełnosprawnym informacji o przysługujących im prawach i
uprawnieniach
7. Sporządzanie sprawozdanrzeczowo _ finansowychzzaktesu realizowanychzadaft
l0. Udzielanie odpowiedzina indywidualne pisma od osób niepełnosprawnych oraz
stowarzyszeń i instytucji dot. pomocy finansowej' skarg i wniosków"
1 1. Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzonych przez Kierownika Zespołu lub Dyrektora
Centrum' w zakre sie dofi nansow afi udzieIany ch ze Środków PFRON.
12. Wykonanie innych obowiązków nie objętych niniejszyrn zakresem czynności zleconych
przez Dyrektora tub Starostę.
1 3. Sporządzanie archiwum prowadzonych spraw.

3. Waiunki pracv:

Praca w warunkach biurowych. Stanowisko pracy wyposazone w komputer oraz inne
vrządzelia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na
stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na
stanowisku należą: wymuszonapozycja ciała, obciĘenie układu mięśniowo-szkieletowego,
obcipenie wzroku, presja czasu" Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do
p omie szczeń b iuro wych.

4. Do naboru należy przedłożvć następuiace dokumenty:
a. List motywacyjty
b. Curriculum Vitae
c' Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę
d. Kserokopie dokumentów potwierdzających stuŻ ptacy
s. Kserokopie dokumentów potwierd zający ch po siadane wykształcenie
f. Kserokopie zaśvńadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
g. oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z

pełni praw publicznych
h. oświadczenie o stanie zdrowia

S.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty na|eŻy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie PCPR w
Węgorzewie lub pocztą na adres PCPR z dopiskiem: Dotyczy ogłoszonego konkursu na
stanowisko urzędnicze w Zespole do spraw dofinansowań i usług socjalnych. Terminie
składania dokumentów do dnia 16 marca 2018r.



Dokumenty, które wpłyną do PCPR po upływie wyżej wskazanego terminu, nie będą
rozpatrywane" Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej orazna tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegoŁowe CV (z
uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), oruz kwestionariusz, powinny
być opatrzone klauzulą: ,'W1rrazam zgodę na przetwatzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dt'ia29.08.1997 o ochronie danych osobowych Q.t. Dz" U. z 2014 r. poz. 1182 ze
zm.) oraz ustawą z dn.27.11'2008 r. .o pracownikach samorządo!\rych fi'tDz.U. z2014 r.

poz.I202) ".


