                                                                                                       Załącznik  Nr  2  do Regulaminu


OGŁOSZENIE   O  NABORZE
NA  WOLNE  KIEROWNICZE  STANOWISKO  URZĘDNICZE


KIEROWNIK  OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ W  OŻAROWIE
OGŁASZA   NABÓR  NA  WOLNE KIEROWNICZE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

   KIERWONIKA  ŚRODOWISKOWEGO  DOMU  SAMOPOMOCY     W  OZAROWIE
W  WYMIARZE   PEŁNEGO   ETATU


I. Wymagania    stawiane kandydatom 
1. Niezbędne :
- wykształcenie  wyższe na   jednym  z  kierunków :   pedagogika,  psychologia, socjologia, politologia, polityka  społeczna,  nauki  o  rodzinie,
-    co  najmniej   3-letni   staż  w    pomocy  społecznej,
- studia  podyplomowe  z  zakresu  organizacji  pomocy  społecznej,
- niekaralność   za  przestępstwa  popełnione  umyślnie,
- pełna  zdolność  do  czynności  prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- dobry  stan  zdrowia  potwierdzony  zaświadczeniem  lekarskim,
- biegła obsługa  komputera,
- znajomość  ustawy  o   pomocy  społecznej,  o   ochronie  zdrowia  psychicznego,                        o  rehabilitacji  zawodowej   i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych.

2. Dodatkowe :
- doświadczenie  w pracy  z  osobami   niepełnosprawnymi  intelektualnie,
- wysoka  kultura   osobista,
- komunikatywność,
- operatywność i umiejętność  sprawnego  wykonywania zadań,
- dyspozycyjność,
- umiejętność  pracy  w  zespole,
- samodzielność,  odpowiedzialność.

II. Ogólny  zakres  obowiązków wykonywanych  na  stanowisku:
- kierowanie, organizowanie  pracy  i  zapewnienie  prawidłowego   funkcjonowania  ŚDS,
- zarządzanie  mieniem  i   współpraca   w   tym  zakresie  z  kierownikiem  OPS  Ożarów,
- podejmowanie   decyzji ,  sporządzanie  procedur,  instrukcji, regulaminów  dla  lepszego   funkcjonowania  i  udoskonalenia  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  we  współpracy   z  kierownikiem  OPS  w  Ożarowie,
- sprawowanie  nadzoru  nad  pracą  personelu,
- współpraca  w  zakresie   pomocy  społecznej, organizacja  zajęć  kulturalnych                             i  organizacyjnych,
- prowadzenie  zajęć   rewalidacyjnych  po  ukierunkowaniu  przez  psychologa  i  psychiatrę,
- integrowanie  środowiska  lokalnego,  przeciwdziałanie   wykluczeniu  społecznemu  osób     i  rodzin,
- zatwierdzanie  i  okresowa  kontrola   realizacji  programów    terapeutyczno-dydaktycznych  realizowanych  w  grupach  terapeutycznych,
- nadzór  nad  przestrzeganiem  przepisów  bhp, p.poż., sanitarnych,
-  opracowywanie  rocznych  sprawozdań  działalności  domu   dotyczących:
a)  form  i  efektów  prowadzonej  działalności,
b) stopnia  realizacji  zadań,
c)  zasobów  przeznaczonych   na  funkcjonowanie  domu,
d) liczby  osób  uczestniczących  w  poszczególnych   zajęciach.
III. Wymagane  dokumenty :
	List  motywacyjny,

Życiorys ( CV ),
Kserokopie  dokumentów  poświadczające  posiadane  wykształcenie  i  innych  dokumentów  o  posiadanych  kwalifikacjach,  uprawnieniach  i  umiejętnościach,
Kserokopie   świadectw  pracy,
Oświadczenie  o  niekaralności,
Aktualne  zaświadczenie  lekarskie  o  stanie  zdrowia,
Oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie   danych  osobowych   dla  potrzeb   naboru  na  w/w  stanowisko.


Oferty   należy  składać  osobiście  w  terminie   do  dnia   29  października   2007r   do  godz. 14.00.
Uwaga    (  liczy  się  data   wpływu   do   Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie ).
Na  adres :
Ośrodek  Pomocy  Społecznej
Ul. L. Mazurkiewicza 19,
27-530 Ożarów
W  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem   nabór  na  wolne    stanowisko  kierownicze  urzędnicze. Kierownik  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Ożarowie.

Lista  kandydatów,  którzy  zakwalifikują  się  do  II   etapu  zostanie zamieszczona  w  BIP   oraz  na  tablicy  informacyjnej  Ośrodka.

Uwaga :
Oferty,  które   wpłyną  niekompletne  lub  po   wyżej   wskazanym   terminie   nie  będą   rozpatrzone.
Oferty  nie  wykorzystane  w  naborze   zostaną  zniszczone   zgodnie  z  instrukcją  kancelaryjną.
Bliższe  informacje  można  uzyskać   pod  telefonem  nr. 015 8610 368.



