Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 10.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę - 1 etat

Zatrudnienie: od 15.12.2017 r.

I. Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej 5 letni staż pracy.
3. Odpowiedni stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika
WTZ.
4. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Znajomość przepisów prawnych: o samorządzie gminnym, finansach publicznych,
rachunkowości,
zamówieniach
publicznych,
Kodeksu
postępowania
administracyjnego, prawa pracy, dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
oraz funkcjonowania WTZ.

II. Wymagania dodatkowe
1. Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii
lub pokrewnych nauk społecznych bądź inne uzupełnione studiami
podyplomowymi w/w zakresu preferowany kierunek oligofrenopedagogika
2. Kwalifikacje zawodowe zwiększające predyspozycje do zarządzania, kierowania
placówką sprawującą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
3. Zdolności organizacyjne i umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.
4. Dyspozycyjność, zaangażowanie, samodzielność, kreatywność.
5. Etyka i kultura osobista.
6. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi min. 3 lata w tym na
stanowisku kierowniczym 1 rok.

III.Zakres zadań na stanowisku pracy
1. Organizowanie pracy oraz kierowanie warsztatem w celu zapewnienia możliwości
rehabilitacji społecznej i zawodowej jej uczestników.
2. Współpraca z rodzinami i opiekunami.
3. Nadzór nad prowadzeniem pracowni terapeutycznych.
4. Organizowanie prac rady programowej.
5. Koordynowanie i formułowanie programów rehabilitacyjnych oraz okresowa ocena
efektów rehabilitacyjnych w odniesieniu do poszczególnych uczestników.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Kserokopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym.
7. Podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy.
V. Warunki pracy
1. Stanowisko: kierownicze.
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
3. Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 10,82-316
Milejewo
4. Praca jednozmianowa w godzinach od 7 do 15 od poniedziałku do piątku
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Milejewie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającą datę upublicznienia
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

VII.

Sposób i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 20 listopada 2017 r. do
godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie pokój nr 7
(parter) z dopiskiem „ Oferta na stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 10”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie ul.Elbląska 47,82-316 Milejewo oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejewo.
4. Kandydaci, którzy przejdą do drugiego etapu naboru powiadomieni zostaną
telefonicznie o terminie oraz formie przeprowadzenia powyższego etapu naboru
kandydatów.

VIII. Inne informacje
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych”.
2. Proces naboru przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Milejewie.
3. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Weronika Felkiewicz – tel. 55 231 12 93.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Milejewie
Weronika Felkiewicz

Milejewo 06.11.2017r.

