
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAŹMIERZU 

POSZUKUJE KANDYDTA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania 

zawodu pracownika socjalnego określone w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

posiadająca niżej wymienione kwalifikacje: 

1.Wykształcenie wyższe: 

2. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub 

3. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub 

4. dyplom ukończenia do 31.12.2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej  

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

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

Ponadto:  

1. Posiada obywatelstwo Unii Europejskiej.  

2. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

niekaralność, tj.: osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

4. Prawo jazdy kat. B oraz samochód, który może być użytkowany do celów służbowych. 

Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny. 

2. Curriculum vitae. 

3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe. 

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne 

przestępstwo skarbowe (po zatrudnieniu konieczny będzie oryginał zapytania  

o udzielenie informacji o osobie). 

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia  

na stanowisku pracownika socjalnego. 

6. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego – dokument 

potwierdzający znajomość języka polskiego. 

7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z rekrutacją (zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych) z klauzulą o treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach 

samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz.902). 

Osoby chętne do współpracy proszę o składanie dokumentów w siedzibie  Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu od poniedziałku do piątku,  w godzinach pracy 

Ośrodka  lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu,  

ul. Szamotulska 20c, 64-530 Kaźmierz lub mailowo ops@kazmierz.pl  

Kierownik zastrzega sobie prawo kontaktu z osobami spełniającymi najwyższe wymagania.  

 

                                                                                                 Kierownik Gminnego Ośrodka 

 Pomocy Społecznej w Kaźmierzu  

Kaźmierz, dnia 2 marca 2018 r.                                                       /-/ Barbara Armon 
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