
Brańszczyk,25 listopad  2010 r.

OGŁOSZENIE 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brańszczyku

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń 
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz  działań podejmowanych 

wobec dłużników alimentacyjnych .

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny  Ośrodek  pomocy  Społecznej,  ul.  Jana 
Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

II. Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego  oraz  działań  podejmowanych   wobec  dłużników 
alimentacyjnych. 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  o  korzystanie  z  pełni  praw 

publicznych,
3) brak  skazania  za  przestępstwo  umyślne  lub  przestępstwo  skarbowe 

umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej  roczne doświadczenia pracy w administracji  samorządowej 

lub rządowej,
6) wykształcenie minimum średnie,
7) umiejętność  obsługi  komputera  –  pakiet  Microsoft  Office,  .program do 

obsługi  świadczeń  rodzinnych,  funduszu  alimentacyjnego  oraz 
podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

8) znajomość przepisów z zakresu  kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  oraz  pomocy  osobom 
uprawnionym do alimentów 

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) kreatywność, rzetelność, gotowość do podejmowania nowych wyzwań,
2) umiejętność pracy w zespole, dobre planowanie i organizacja pracy.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) realizacja  zadania  z  zakresu  świadczeń  rodzinnych,  funduszu 

alimentacyjnego  oraz  podejmowanych  działań  wobec  dłużników 
alimentacyjnych

2) prowadzenie  postępowań  w  sprawach  dotyczących  świadczeń 
rodzinnych,  funduszu  alimentacyjnego  oraz  działań  wobec  dłużników 
alimentacyjnych,

3) prowadzenie  egzekucji  należności  z  tytułu  świadczeń  z  funduszu 
alimentacyjnego,

4) kontrola wypłaty i nienależnie pobranych świadczeń ,



5) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości załatwianych spraw,
6)  dokonywanie  analizy  dokumentacji  pod  kątem  weryfikacji  przyznanych 

świadczeń i wydania decyzji.
VI. Wymagane dokumenty:

1) list  motywacyjny  oraz informacje (np.  CV),  o których  mowa w art.  221 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r., Nr 
21, poz. 94 ze zm.) tj.  imię (imiona) i  nazwisko, imiona rodziców, datę 
urodzenia,  miejsce  zamieszkania  (adres  do 
korespondencji),wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) oświadczenie  o  niekaralności,  posiadanym  obywatelstwie,  pełnej 
zdolności  do  czynności  prawnych  oraz   korzystaniu  z  pełni  praw 
publicznych,

3) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
4) kopie  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  i  dodatkowe 

kwalifikacje,
5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych 

zawartych w aplikacji  oraz złożonych dokumentów zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1977r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zm.).

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na 
adres  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  ul.  Jana  Pawła  II  45,  07-221 
Brańszczyk  w zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Nabór  na  wolne  stanowisko 
urzędnicze  – podinspektora  ds.  świadczeń  rodzinnych,  funduszu 
alimentacyjnego  oraz   działań  podejmowanych  wobec  dłużników 
alimentacyjnych do dnia 10 grudnia 2010 r. do godz. 16.00.

W  okresie  1  tygodnia  od  upływu  terminu  składania  ofert  osoby  spełniające 
wymagania  formalne  określone  w  ogłoszeniu  zostaną  powiadomione 
telefonicznie  o  terminie  i  miejscu  kolejnej  rekrutacji.  Osoby,  które  nie  spełnią 
wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja  o  wynikach  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej 
Urzędu  Gminy  w  Brańszczyku  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w 
Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45.

Dokumenty  kandydata  wybranego  w  naborze  i  zatrudnionego  w  gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty  pozostałych  kandydatów  będą  przechowywane  w  GOPS  w 



Brańszczyku  przez  okres  1  miesiąca  od  dnia  upowszechnienia  informacji  o 
wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich 
dokumentów.  Gminny  Ośrodek  pomocy  społecznej  nie  odsyła  dokumentów 
kandydatom.

Po upływie  1  miesiąca  od  dnia  upowszechnienia  informacji  o  wyniku  naboru, 
nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

  Kierownik GOPS
Elżbieta kobylinska

Opracowanie:
Kobylińska E.


