
 

Zambrów,   dnia  24. 11.  2022 r. 

 

Burmistrz Miasta Zambrów 

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie 
I.    Nazwa i adres jednostki 

Urząd Miasta Zambrów,   ul. Fabryczna 3,   18-300  Zambrów 

II.   Stanowisko:  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

        pełny etat,   przewidywany termin zatrudnienia  -   20. 02. 2023 r. 

III.   Wymagania wobec kandydata 

1. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie; 

2) wykształcenie wyższe; 

3) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z póź. zm.); 

oraz co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej; 

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

6) brak karania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi; 

7) nieposzlakowana opinia; 

 2. Wymagania dodatkowe: 

1) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w tym  umiejętności zarządzania 

zespołem i jednostką,  

2) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej; 

3)  znajomość przepisów  

     - ustawy o pomocy społecznej,  

     - ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

     - ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  

- ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej, 

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,  

     - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  

     - ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

     - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, 

     - ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

     - ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

     - ustawy o finansach publicznych,  

- ustawy prawo zamówień publicznych,  

- ustawa o ochronie danych osobowych, 

- ustawy o samorządzie gminnym,  

- ustawy o pracownikach samorządowych, 

- ustawy Kodeks pracy; 

IV.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

      Do zadań kierownika należeć będzie w szczególności: 

1) kierowanie i organizacja pracy MOPS oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego 

prawidłowego funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań; 

2) zarządzanie MOPS i reprezentowanie go na zewnątrz; 

      3) współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami 

publicznymi; 

4) dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez 

Burmistrza Miasta Zambrów oraz ustanawianie pełnomocników w zakresie swego działania; 

5) kształtowanie właściwej i racjonalnej polityki kadrowej i płacowej wobec pracowników; 

      6)  dbanie  o należyte załatwianie spraw klientów oraz efektywność i dyscyplinę pracy,  

      7) zapewnienie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa i terminowości 

w załatwianiu spraw; 

8) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej oraz  gospodarowanie środkami Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych; 



 

9) składanie Radzie Miasta corocznych  sprawozdań z działalności MOPS ; 

10) nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i zawodowej przez podległych 

pracowników; 

11) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania i organizacji 

MOPS; 

IV a.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku  

1) praca siedząca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy  

(40 godzin tygodniowo); 

2) niezbędna duża samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, kreatywność,  dyspozycyjność, 

odporność na stres, praca pod presją czasu, 

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; 

4) praca wykonywana głównie w biurze, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Zambrowie, ul. Fabryczna 3;  

5) bezpośredni kontakt z klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

6) szkolenia i wyjazdy służbowe; 

IV b. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wynosił więcej niż  

6%. 

  V.     Wymagane dokumenty 

1. Należy złożyć: 

1) życiorys (CV) z kontaktowym numerem telefonu*; 

2) list motywacyjny; 

3) oświadczenie o tym, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  

z pełni praw publicznych; 

4) oświadczenie, że kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) oświadczenie, że wobec kandydata nie została prawomocnie orzeczona  kara za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi; 

6) oświadczenie, że kandydat posiada nieposzlakowaną opinię; 

7) oświadczenie, że kandydat  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27 kwietnia 

2016r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celach przeprowadzenia konkursu; 

8) dokumenty potwierdzające wykształcenie,  kwalifikacje i staż pracy; 

9) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania załączony  

do ogłoszenia w wersji elektronicznej lub do pobrania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu 

Miasta Zambrów,  pok. 222). 

2. Dokumenty wymienione w pkt 1–7 i 9 muszą być opatrzone czytelnym podpisem  kandydata. 

3. Kopie dokumentów wymienionych w pkt 8 muszą być potwierdzone przez kandydata   

za zgodność  z oryginałem. 

VI.   Termin i miejsce składania dokumentów 

1. Dokumenty, o których mowa w pkt V należy przesłać pocztą (listem poleconym)  

na adres:  Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300  Zambrów  lub składać   

w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów pokój 225,  w terminie  do 9 grudnia 2022 r.   

do godz.  15.00  w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na kierownika MOPS w Zambrowie”. 

2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina  wpływu oferty do Urzędu Miasta Zambrów. 

3. Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.  
 

*)  Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z  kandydatem. 

 

 

 

 

 


