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OGŁOSZENIE Nr 1/2013

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

O PRACY W FORMIE WOLONTARIATU

NA STANOWISKU POMOC ADMINISTRACYJNA

W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Mszanie  Dolnej  ogłasza  nabór 

kandydatów  na  świadczenie  pracy  o  charakterze  woluntarystycznym  na  stanowisku 

pomoc administracyjna w  Dziale  Pomocy Społecznej Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2.

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

– wykształcenie średnie lub wyższe (wskazane: o kierunku administracja, prasa socjalna lub 

inne humanistyczne),

– znajomość lub motywacja do zapoznania się z kodeksem postępowania administracyjnego 

i przepisami w zakresie pomocy społecznej,

– umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, Internet),

– niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– umiejętność organizowania pracy własnej, dokładność, obowiązkowość,

– umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań:

– prowadzenie książki korespondencyjnej,

– przygotowania korespondencji do wysyłki,

– prowadzenia kartotek udzielonych świadczeń,
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– sporządzenie i rejestracja decyzji administracyjnych, 

– przygotowanie decyzji do wysyłania pocztą,

– opieczętowanie i dokumentów,

– przyjęcie i rejestracja wniosków i podań,

– fachowa i miła obsługa klientów pomocy społecznej,

III. Wymagane dokumenty:

– wniosek kandydata o podjęcie współpracy w formie wolontariatu,

– życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

– kopie dokumentu potwierdzające wykształcenie,

– kopia ostatniego świadectwa pracy,

– zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,

– referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada,

–  oświadczenie  kandydata  o  korzystaniu  z  pełni  praw  publicznych  i  o  niekaralności  za 

przestępstwa  popełnione  umyślnie  oraz  o  nie  toczeniu  się  przeciwko  niemu  postępowania 

karnego.

Dokumenty można składać:

– osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2

tel. 18 33-10-084

– drogą elektroniczną na adres e-mail: mops@mops.mszana-dolna.pl


