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OGŁOSZENIE   O  NABORZE
NA  WOLNE    STANOWISKO  URZĘDNICZE


KIEROWNIK  OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ
OGŁASZA   NABÓR  NA  WOLNE   STANOWISKO  URZĘDNICZE

STARSZY  REFERENT 
DS.  ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH  I  ZALICZKI   ALIMENTACYJNEJ
W  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ
W   OŻAROWIE  
W  WYMIARZE   PEŁNEGO   ETATU


I. Wymagania    stawiane kandydatom 
1. Niezbędne :
- wykształcenie  wyższe  z  tytułem  magistra. Preferowane  kierunki  z  zakresu: prawa, administracji, ekonomii.
- niekaralność   za  przestępstwa  popełnione  umyślnie,
- pełna  zdolność  do  czynności  prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- dobry  stan  zdrowia  potwierdzony  zaświadczeniem  lekarskim,
- biegła obsługa  komputera,
- znajomość  przepisów  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego, przepisów  ustawy                   o    świadczeniach  rodzinnych   i   zaliczce  alimentacyjnej,
-   znajomość  obsługi  programu  PŁATNIK.

2. Dodatkowe :
- umiejętność   pracy  w  programie  informatycznym  ,,SR’’,
- wysoka  kultura   osobista  w  kontaktach   z  klientami,
- komunikatywność,
- operatywność i umiejętność  sprawnego  wykonywania zadań,
- dyspozycyjność,
- samodzielność,  odpowiedzialność.

II. Ogólny  zakres  obowiązków wykonywanych  na  stanowisku :
-  przyjmowanie,  rejestracja  i  weryfikacja  wniosków   dotyczących  świadczeń  rodzinnych,  w  tym  zasiłków   rodzinnych,  dodatków   do  nich   oraz  zasiłków  pielęgnacyjnych                      i  świadczeń  pielęgnacyjnych,
- opracowywanie   projektów  decyzji  administracyjnych  w  sprawach  dotyczących  zasiłków  rodzinnych,  pielęgnacyjnych  i  świadczeń  pielęgnacyjnych,
- prowadzenie  postępowań  wobec  osób  zobowiązanych   do  świadczenia  alimentacyjnego  na  podstawie   tytułu   wykonawczego,  jeżeli   egzekucja   prowadzona  przez  komornika  sądowego  jest  bezskuteczna,
- przyznawanie   zaliczek  alimentacyjnych  dla  osób  samotnie   wychowujących  dzieci, uprawnionych  do  świadczenia   alimentacyjnego  na  podstawie   tytułu   wykonawczego,  którego  egzekucja  jest   bezskuteczna,  opracowywanie   odpowiednich  w  tej  sprawie  projektów  decyzji   administracyjnych,  prowadzenie  stosownej   dokumentacji  i  rozliczeń,
- prowadzenie  stosownych   postępowań  w    sprawach  nienależnie  pobranych  świadczeń,  utraty  do  nich  prawa  oraz  spraw  odwoławczych,
- opracowywanie  list  wypłat  świadczeń  rodzinnych  oraz  zaliczek  alimentacyjnych  dla  osób  uprawnionych,
- zgłaszanie  do  ubezpieczeń  społecznych  i  zdrowotnych  osób  uprawnionych,  aktualizowanie  ich  danych,  odprowadzanie  należnych  składek  ZUS  oraz   prowadzenie  stosownej  dokumentacji  w  tym  zakresie,
- opracowywanie  planów  i  sprawozdań  w  zakresie  realizowanych  spraw,
- współdziałanie  z  komornikiem  sądowym  oraz  innymi  instytucjami  w  zakresie  realizowanych  zadań,
- udzielanie  pełnej  informacji  klientom  o  przysługujących  im  świadczeniach.

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   27   lipca  2006r   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  urzędnicze. Starszy  referent  ds.  świadczeń  rodzinnych  i   zaliczki   alimentacyjnej.

II  etap   naboru – test  i  rozmowa  kwalifikacyjna  z  kandydatami,  którzy   zakwalifikują  się  po  I  etapie   odbędzie  się   w  dniu   31.07.2006r.  o  godz.. 9.00  w  siedzibie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  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.

OPIS    STANOWISKA   PRACY


Informacje  ogólne  dotyczące  stanowiska  pracy :

	Nazwa  stanowiska  pracy

Starszy  referent  ds.  świadczeń   rodzinnych  i  zaliczki  alimentacyjnej

Symbol  stanowiska
OPS

Referat / samodzielne  stanowisko  pracy /
Ośrodek   Pomocy Społecznej


Cel  istnienia  stanowiska
W  związku  z  rozwiązaniem  stosunku   pracy  z  dotychczasowym  pracownikiem.

3. Wymogi  kwalifikacyjne :
                1) Wykształcenie
                          Wyższe magisterskie
                      2) Preferowane  kierunki :
                                  prawo, administracja, ekonomia.
  
Umiejętności  zawodowe :
Umiejętność  obsługi  komputera,  obsługa  programu  PŁATNIK  i  ,, SR’’

Predyspozycje  osobowościowe :
Komunikatywność, inicjatywa  i  operatywność  umiejętności   sprawnego  wykonania  zadań.

      5. Podstawowy  zakres   obowiązków ( główne  zadania )
   -   przyjmowanie,  rejestracja  i  weryfikacja  wniosków   dotyczących  świadczeń  rodzinnych,  w  tym  zasiłków   rodzinnych,  dodatków   do  nich   oraz  zasiłków  pielęgnacyjnych                      i  świadczeń  pielęgnacyjnych,
- opracowywanie   projektów  decyzji  administracyjnych  w  sprawach  dotyczących  zasiłków  rodzinnych,  pielęgnacyjnych  i  świadczeń  pielęgnacyjnych,
- prowadzenie  postępowań  wobec  osób  zobowiązanych   do  świadczenia  alimentacyjnego  na  podstawie   tytułu   wykonawczego,  jeżeli   egzekucja   prowadzona  przez  komornika  sądowego  jest  bezskuteczna,
- przyznawanie   zaliczek  alimentacyjnych  dla  osób  samotnie   wychowujących  dzieci, uprawnionych  do  świadczenia   alimentacyjnego  na  podstawie   tytułu   wykonawczego,  którego  egzekucja  jest   bezskuteczna,  opracowywanie   odpowiednich  w  tej  sprawie  projektów  decyzji   administracyjnych,  prowadzenie  stosownej   dokumentacji  i  rozliczeń,
- prowadzenie  stosownych   postępowań  w    sprawach  nienależnie  pobranych  świadczeń,  utraty  do  nich  prawa  oraz  spraw  odwoławczych,
- opracowywanie  list  wypłat  świadczeń  rodzinnych  oraz  zaliczek  alimentacyjnych  dla  osób  uprawnionych,
- zgłaszanie  do  ubezpieczeń  społecznych  i  zdrowotnych  osób  uprawnionych,  aktualizowanie  ich  danych,  odprowadzanie  należnych  składek  ZUS  oraz   prowadzenie  stosownej  dokumentacji  w  tym  zakresie,
- opracowywanie  planów  i  sprawozdań  w  zakresie  realizowanych  spraw,
- współdziałanie  z  komornikiem  sądowym  oraz  innymi  instytucjami  w  zakresie  realizowanych  zadań,
- udzielanie  pełnej  informacji  klientom  o  przysługujących  im  świadczeniach.


      





  




