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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu.
"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta." Gmina Nysa Ńr
POWR.02.05.00-00-0127/17

Doradca zawodowy - specjalista reintegracji zawodowej
nazwa stanowiska pracy
1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym,
3) posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności z zakresu doradztwa zawodowego,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
2. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie udokumentowanego doświadczenia zawodowego,
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
4) znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
przepisów wykonawczych, znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
5) samodzielność, empatia,
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przygotowanie Planu Działania dla wszystkich osób korzystających ze wsparcia w ramach
grupowych i indywidualnych zajęć,
2) identyfikacja problemów osób korzystających/objętych wsparciem,
3) doraźny kontakt z osobami skierowanymi do wsparcia,
4) prowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia,
5) prowadzenie doradztwa z zakresu poruszania się po rynku pracy,
6) badanie potrzeb szkoleniowych wśród osób korzystających ze wsparcia,
7) przygotowywanie materiałów i konspektów do zajęć,
8) monitoring rynku pracy oraz potrzeb pracodawców,
9) współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi członkami zespołu ds. aktywizacji
zawodowej,
10) pomoc w weryfikacji i przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,
11) inne działania dotyczące kompetencji zawodowych,
12) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku możliwość korzystania z windy, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3) praca związana z kontaktami z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie,
4) praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami pracownikami Ośrodka oraz
instytucjami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy.

5.

6.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył
6% .
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
3) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania pracy doradcy
zawodowego
5) kserokopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy
zawodowej (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach,
szkoleniach);
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) kwestionariusz osobowy;
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*
*w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 20I6r.., poz. 902 ze zm.)

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości wypracowanych i wdrożonych
w ramach projektu nowych rozwiązań organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nysie, po jego zakończeniu zapewniona zostanie trwałości wdrożonych zmian
organizacyjnych, w tym zatrudnienie przez co najmniej okres równy okresowi realizacji
projektu, lecz nie krócej niż 1 rok od zakończenia realizacji projektu.
Druk kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz w sekretariacie Ośrodka - pokój 39.
Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do
Ośrodka Pomocy Społecznej) do dnia 05.03.2018r. do godziny 15.00 w siedzibie OPS w Nysie
przy ul. K.E.N 1A. pokój nr 39, ( sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy
naboru na wolne stanowisko pracy: specjalista reintegracji zawodowej - doradca
zawodowy - specjalista reintegracji zawodowej dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Wdrożenie usprawnień
organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta." Gmina Nysa nr
POWR.02.05.00-00-0127/17”.
Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie
będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną
powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie,
ul. K.E.N. 1A.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego
przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
Kamila Ferdyn
Nysa, dnia 23.02.2018r.
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