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wr 	 OGtASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZDNICZE 

KIEROWNIK DOW DZIENNEGO POBYTU ,,SENIOR WIGOR/SENIOR+" W LEONCINIE 

W WYMIARZE A ETATU 

1. WYMAGANIA NIEZBDNE KANDYDATA NA STANOWISKO 

1.1. posiada petnq zdolnok do czynnoci prawnych oraz korzysta z petni praw publicznych, 

1.2. nie byt/byta skazany/a prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane 

z oskar±enia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe, 

1.3. posiada wyksztatcenie wy±sze o odpowiedniej specjalnoci umo2Iiwiajce wykonywanie zadarS 

na stanowisku (preferowane kierunki: pomoc spoteczna, praca socjalna, socjologia, psychologia, 

administracja, pedagogika, coaching, resocjalizacja), 

1.4. posiada co najmniej 5-letni staz pracy, w tym 2-letni staz pracy w pomocy spotecznej, 

1.5. znajornok zasad gospodarki finansowej obowizujcych w jed nostkach samorzdowych, 

1.6. brak przeciwwskazarS zdrowotnych do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku, 

1.7. posiada czynne prawo jazdy kategorii B, 

1.8. posiada obywatelstwo poiskie, 

1.9. cieszy siq nieposzlakowanq opini. 

2. WYMAGANIA DODATKOWE -mile widziane 

2.1. podstawowa wajornok przepisOw prawa w zakresie: ustawy o pracownikach samorzdowych, 

ustawy o samorzdzie gminnym, kodeksu rodzinnego i opiekur'iczego, ustawy o pomocy 

spotecznej, ustawy o finansach publicznych, prawa pracy, 

2.2. zriajornok specyfiki pracy w placOwce dziennego pobytu dia seniorOw, 

2.3. znajomog6 metod pracy z osobami starszymi, 

2.4. umiejqtnogt organizacji pracy, kierowania zespotem i wspótdziatanie w zespole, 

2.5. samodziel no, kreatywno, dyspozycyjnog6 i pracowito, odpowiedzia lno, rzeteIno, 

systematyczno, komunikatywno, odpornok na stres, 

2.6. umiejqtnok obstugi komputera I urzdzer'i biurowych. 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAN NA STANOWISKU OBEJMUJE M.IN. 

3.1. realizacja zadarS zawartych w Statucie Domu Dziennego Pobytu ,,Senior WIGOR/Senior+, 

3.2. reprezentowanie Domu Dziennego Pobytu ,,Senior WIGOR/Senior+ na zewntrz, 

3.3. udziat w tworzeniu oraz kontrola realizacji budetu Domu Dziennego Pobytu ,,Senior 

WIGOR/Senior+, 

3.4. kierowanie dziafalnokiq jednostki I zapewnienie jej prawidlowego funkcjonowania, 

3.5. wykonywanie czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracownikOw Domu 

Dziennego Pobytu ,,Senior WIGOR/Senior+, 

3.6. wspótpraca z organami administracji rzqdowej, samorzdowej, organizacjami spotecznymi 

i pozarzdowymi oraz rodowiskiem lokalnym, 

3.7. inspirowanie dziatar'i instytucji, organizacji spotecznych w sprawach rozwoju form I zakresu 

dziatalnoci Domu, 

3.8. podejmowanie dziatarS w celu pozyskania rodków finansowych na dziatalnok statutow, 



3.9. sporzdzanie sprawozda6 z dziaIaInoci Domu Dziennego Pobytu Senior WIGOR/Senior+ 

zgodnie z wymogami realizowanego zadania w ramach Programu Wieloletniego,, Senior+" na 

lata 2015 - 2020, 

3.10. przygotowywanie oferty na realizacjq zadania zieconego w ramach Programu Wieloletniego 

,,Senior-4-" na lata 2015 - 2020, 

3.11. opracowywanie planOw pracy Domu I czuwanie nad jego realizacj, 

3.12. prowadzenie postpowania proceduralnego zwizanego z przyjciami Seniorów lub 

rezygnacjq z dalszego pobytu w Domu, 

3.13. dbanie o prawidtowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Domu, 

3.14. dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczqcych ochrony danych osobowych zgodnie 

z przepisami w tym zakresie. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY 

4.1. 2yciorys (CV) podpisany przez kandydata wraz z klauzulq ,,Wyra2am zgodç no przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbçdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporzqdzeniem 

Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przeplywu takich 

danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE ogálne rozporzqdzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych" 

4.2. list motywacyjny podpisany przez kandydata wraz z klauzulq,, Wyraam zgodç no przetwarzanie moich 

danych osobowych dia potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporzqdzeniem 

Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osáb 

fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przeptywu takich 

danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych", 

4.3. kwestionariusz osobowy 

4.4. kserokopie dokumentOw powiadczajcych wymagane wyksztatcenie (dyplom), 

4.5. kserokopie dokumentów powiadczaj4cych wymagane dowiadczenie (kserokopie wiadectw 

pracy tub inne dokumenty potwierdzajce wymagany sta± pracy), 

4.6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach I umiejtnociach, 

4.7. owiadczenie o pelnej zdolnoci do czynnoci prawnych, korzystania z petni praw publicznych 

i o niekaraInoci za umylne przestpstwa 6cigane z oskarenia publicznego tub umylne 

przestpstwo skarbowe, zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach 

osobowych skiadanych w zwiqzku z naborem, dia potrzeb niezbdnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylania dyrektywy 

95/46/WE ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych 

5. INFORMACJA 0 WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU 

5.1. planowany termin zatrudnienia - 1.08.2018 r. 

5.2. forma zatrudnienia - umowa o prac, 

5.3. wymiar czasu pracy - niepetny '/2 etatu (20 godzin tygodniowo) 

5.4. miejsce pracy: Dom Dziennego Pobytu Senior-Wigor (praca w budynku jednopitrowym, 

na pierwszym pitrze bez dostpu do windy) 



5.5. wszystkie kopie dokumentów powinny by6 powiadczone przez kandydata za zgodno 

z oryginalem 

5.6. w miesicu poprzedzajcym ogtoszenie naboru, wskanik zatrudnienia osOb niepetnosprawnych 

w Urzdzie Gminy Leoncin w rozumieniu przepisOw Ustawy o rehabilitacji zawodowej 

I spofecznej oraz zatrudnieniu osOb niepetnosprawnych nie przekroczyt 6% 

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadad w zaklejonej kopercie: 

a) osobicie - Urzd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin pok. 8 (sekretariat) 

b) poczt - na adres Urz4d Gminy Leoncin ul. PartyzantOw 3, 05-155 Leoncin (decyduje data 

wptywu oferty do urzdu) 

W obu przypadkach z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na Kierownika Domu Dziennego Pobytu ,,Senior 

WIGOR/Senior+" w terminie do dnia 26 Iipca 2018 r. 

Aplikacje, które wplynq do Urzdu Gminy Leoncin P0 wyej okreIonym terminie nie bd 

rozpatrywane. 

Lista kandydatów, ktOrzy spelniq wymagania formalne okreIone w ogioszeniu o naborze jak rOwniez 

informacja o wynikach naboru bdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzdu Gminy Leoncin oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzdu, przy uticy 

PartyzantOw 3 w Leoncinie. 
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