
Kierownik O środka Pomocy Społecznej w Mszanie 
ogłasza nabór na stanowisko 

kierownika placówki opiekuńczo-wychowawczej 
- Świetlicy Środowiskowej w Połomi działającej w strukturze organizacyjnej Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 
 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem  
 
     Niezbędne: 

� obywatelstwo polskie 
� pełna zdolność do czynności prawnych  
      oraz korzystanie z praw publicznych 
� stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku 
� wykształcenie wyŜsze magisterskie na kierunku: 

o pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub 
o na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, 

pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo 
o na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi  
     w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, 

� specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 
� niekaralność za przestępstwo umyślne 
� nieposzlakowana opinia 
� 5 letni staŜ pracy w tym co najmniej 3 letni staŜ pracy w pomocy 

społecznej oraz 2 letni staŜ pracy na stanowiskach określonych w art.3 
ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 1990 roku o pracownikach 
samorządowych. 

� Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego. 

         Dodatkowe 
� Posiadanie prawa jazdy kat. B 
� Dyspozycyjność 
� Umiejętność obsługi komputera 
 

 II.  Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku: 
                    

                              Kierowanie działalnością placówki  opiekuńczo wychowawczej   
w tym realizowanie całości  zadań merytorycznych. 

         
 III.  Wymagane dokumenty: 

� List motywacyjny 
� śyciorys 
� Dokumenty potwierdzające staŜ pracy 
� Dokumenty potwierdzające wykształcenie 
� Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne 
� Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej 

zdolności do czynności prawnych 
� Oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
� Oświadczenie od kiedy kandydat jest gotów podjąć zatrudnienie. 
 



Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko kierownika placówki opiekuńczo-wychowawczej w Połomi  
w terminie do dnia 20 marca  2007 r. do godziny 15,00 w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Mszanie ul. 1 Maja 81. 
Informacji na temat konkursu  
- udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  - Elwira  Palarczyk  
   tel. 032 4720042. 
 
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana  
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 


