
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 W ROZDRAŻEWIE    

poszukuje pracownika socjalnego  

1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, 

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych, 

c) wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 

116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268),  

tj. spełnienie co najmniej jednego z warunków: 

• posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 

• ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; 

• do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej 

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika 

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, 

• ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni 

realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po 

uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, wymienionych wyżej. 

d) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

e) nieposzlakowana opinia, 

f) stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego. 

      2. Wymagania dodatkowe:   

a) umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej,  

b) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektorniczna, Internet),  

c) odporność na sytuacje stresowe,  

d) wiedza merytoryczna w zakresie znajomości prawa i zasad funkcjonowania pomocy 

społecznej, 

e) prawo jazdy kat. „B” i dysponowanie samochodem. 

3. Podstawowy zakres zadań na stanowisku: 

a) prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 

w środowisku,  

b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz 

proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,  

c) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia 

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,  

d) współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania 

i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,   

e) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów 

pomocy. 

4. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny,  

b) życiorys (z uwzględnieniem przebiegu zatrudnienia),  

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 

d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie: „Oświadczam, 

iż jestem osobą nie karaną za przestępstwo popełnione umyślnie” 

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 

publicznych,  

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Rozdrażewie, ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew,  

Tel. 62 7221 324 e-mail gopsrozdrazew@post.pl w terminie do 23 grudnia 2022r. 

Rozdrażew, dnia 6 grudzień 2022 roku                                                     

 
Kierownik 

                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
                                                                                                               Donata Krzyżosiak 
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