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OGLOSZENIE KIEROWNlKA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ 
W BABOSZEWIE 

o NABORZE NA STANOWISKO 

KIEROWNIK KLUBU SENIOR+ 
(nazwa stanowiska pracy) 

z dnia 16.03.2022r. 

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W BABOSZEWIE 
UL. WARSZAWSKA 9A, 09-130 BABOSZEWO 

I. Wymagania niezb~dne wobec kandydat6w: 
1. Wyksztalcenie wyzsze: (preferowane: pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia 
lub na innym kierunku z zakresu nauk spolecznych), 
2. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spolecznej, 
3. Minimum 3-1etni staZ pracy w pomocy spolecznej, 
4. Znajomosc funkcjonowania systemu pomocy spolecznej oraz przepis6w prawnych 
dotycz~cych pomocy spolecznej, 
5. Przedlozenie w formie pisemnej opracowania pn. "Koncepcja funkcjonowania Klubu 
Senior +", 
6. Wymagania ustawowe: obywatelstwo polskie, perna zdolnosc do czynnosci prawnych, 
korzystanie z pelni praw publicznych, kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na 
w/w stanowisku, niekaralnosc za umyslne przestypstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, 
stan zdrowia pozwalajq.cy na zatrudnienie na danym stanowisku, 
7. Znajomosc przepis6w z zakresu: 
- ustawy 0 pomocy spolecznej, 
- ustawy 0 samorz~dzie gminnym, 
- ustawy 0 pracownikach samorz~dowych, 
- ustawy prawo zam6wien publicznych, 
- ustawy kodeks postypowania administracyjnego, 
8. Umiejytnosc zarz~dzania zespolem ludzkim oraz umiejytnosc obslugi komputera i pakietu 
Microsoft Office. 

II.Wymagania dodatkowe: 
1. Sumiennosc i obowiq.zkowosc, 
2. Latwosc nawiq.zywania kontakt6w interpersonalnych, 
3. Dokiadnosc i zaangaZowanie, 
4. Dobra organizacja pracy, 
5. Wysoka kultura osobista, 
6. Empatia w stosunku do os6b starszych. 

III. Zakres zadan wykonywanych na stanowisku: 

1. Realizacja zadan statutowych i plan6w dzialalnosci Klubu Senior+. 

2. Kierowanie biez,!c~ dzialalnosci~ Klubu Senior+. 

3. Zatrudnianie i zwalnianie pracownik6w. 

4. Zarz~dzanie maj~tkiem Klubu Senior+. 
5. Ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego Klubu Senior+. 

6. Realizacja programu dzialalnosci Klubu Senior+. 
7. Podejmowanie dzialaIi w celu pozyskania srodk6w finansowych na dzialalnosc statutow~. 



IV. Informacja 0 warunkach pracy na stanowisku: 

1. Miejsce wykonywania pracy: siedziba Klubu Senior+ w Baboszewie, ul. Sp6ldzielcza 4, 
(likwidacja barier architektonicznych, budynek posiada podjazd i sanitariaty dostosowane 
dla os6b niepelnosprawnych). 

2. Wymiar czasu pracy: wymiar czasu pracy (1/2 etatu), dobowa norma czasu pracy - 4 
godziny, w godzinach ustalonych Regulaminem Organizacyjnym Klubu Senior+ 
w Baboszewie zgodnie Zarz~dzeniem Nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. tygodniowa 
norma czasu pracy - 20 godzin (5-cio dniowy tydzien pracy od poniedzialku do pi~tku). 

3. Wynagrodzenie za prac(( odpowiadaj~ce rodzajowi pracy zgodnie z Regulaminem 
wynagradzania pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy 0 prac(( w Gminnym 
Osrodku Pomocy Spolecznej w zalemosci od posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz 
staZli pracy. 

4. Cz((stotliwosc wyplaty wynagrodzenia - 1 raz w miesi~cu z dorn za miesi~c przepracowany 
do dnia 28 kaZdego miesi~ca. 

5. Urlop wypoczynkowy: zgodnie z Kodeksem pracy. 

v. Informacja, czy w mlesulcu poprzedzaj~cym dat~ upublicznienia ogloszenia 
wskainik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Gminnym Osrodku Pomocy 
Spolecznej, w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosi co najmniej 6%: Wskainik zatrudnienia 
os6b niepelnosprawnych w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Baboszewie w lutym 
2022 roku byl nizszy niz 6%. 

VI. Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny. 

2. Zyciorys (CV) - z uwzgl((dnieniem dokladnego przebiegu kariery zawodowej. 
3. Kwestionariusz osobowy - na druku dost((pnym na stronie www.bip.gminababoszewo.pl 
4. Kopie dokument6w potwierdzaj~cych wyksztalcenie/dyplom i posiadane kwalifikacje lub 

zaSwiadczenie 0 ukonczeniu studi6w. 
5. Kopie swiadectw pracy, zaSwiadczen potwierdzaj~cych doswiadczenie zawodowe 

(swiadectwa pracy, zaswiadczenia 0 zatrudnieniu). 
6. Kopie innych dodatkowych dokument6w 0 posiadanych kwalifikacjach i umiej((tnosciach 

przydatnych na danym stanowisku. 
7. Podpisana odr((cznie klauzula informacyjna zgodna z Rozporz~dzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwi¥ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46IWE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urz((dowy Unii Europejskiej PL). 

8. Oswiadczenie (druk dost((pny na stronie www.bip.gminababoszewo.pl) 0 niekaralnosci za 
przest((pstwa popelnione umyslnie lub umyslne przest((pstwo skarbowe skladane pod 
odpowiedzialnosci~ karn~ wynikaj~c~ z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi 
kandydata oraz dat~ i podpisem, lub wypis z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie 
poiniej niz 6 miesi((cy przed terminem ogloszenia 0 naborze na stanowisko urz((dnicze oraz 
o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych. 

9. Oswiadczenie kandydata (druk dost((pny na stronie www.bip.gminababoszewo.pl) 0 stanie 



zdrowia pozwalaj~cym na pracC( na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia 
kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstC(pne do wskazanego lekarza 
medycyny.pracy). , 

VII. lone informacje: 

Osoby, kio~e zamierzaj~ skoizystae z uprawnienia, 0 ktorym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samor~dowych s~ obowi¥ane do zlozenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzaj~cego niepelnosprawnosc. 

Kserokopie dokumentow aplikacyjnych, 0 ktorych mowa w dziale VI pkt 4-6 powinny bye 
poswiadczone przez kandydata za zgodnose z oryginalem. 

Brak zablczonej i podpisanej odr~cznie klauzuli informacyjnej, 0 ktorej mowa w dziale 
VI pkt. 7 wyklucza Kandydata z procesu rekrutacji. 

VII. Termin i miejsce zlozenia dokumentow: 

1. Termin skladania dokumentow: 

od 16 marca 2022 r. do 28 marca 2022 r. do godz 10.00 

2. Miejsce skladania dokumentow: 

Kancelaria Ogolna Urz~du Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 

Dokumenty aplikacyjne naleZy skladac osobiscie lub za pomoc~ poczty wyl~cznie w formie 
pisemnej w zamkniC(tych kopertach z dopiskiem: Nabor na stanowisko: "Kierownik Klubu 
Senior +". 
Aplikacje, ktore wplyn~ do Kancelarii Ogolnej po wyzej okreslonym terminie nie bC(dC! 
rozpatrywane. 

Informacja 0 wynikach naboru bC(dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej UrzC(du Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz na 
tablicy informacyjnej w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Baboszewie. 

KOMISJA powolana przez Kierownika GOPS dziala dwuetapowo: 

I etap - ocena formalna - zapoznanie siC( z dokumentami zlozonymi przez kandydatow, 
ustalenie czy zostaly spelnione kryteria okreslone w ogloszeniu 0 naborze oraz ustalenie 
listy kandydatow dopuszczonych do drugiego etapu postC(powania. Osoby, ktore nie 
spelniajC! wszystkich wymogow formalnych nie zostan~ dopuszczone do udzialu 
w prowadzonym postC(powaniu. 

II etap - ocena merytoryczna - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami 
do pracy. 

Kandydaci spelniaj~cy wymagania formalne zostanC! powiadomieni telefonicznie lub drogC! 
elektroniczn,! na podany adres e-mailowy 0 terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Z wylonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas 
okreslony kwiecien 2022- czerwiec 2022 z mozliwosciC! przedluzenia zatrudnienia. 

Dokumenty kandydatow, ktorzy nie zostali wybrani w wyniku naboru na w/w stanowisko 
urzC(dnicze S,! odsylane, jezeli kandydat zaznaczyl to w zlozonej dokumentacji albo gdy 
wystC!pi z takim wnioskiem po przeprowadzonym naborze. 
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