
 

 

 

 
 

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH 

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: 

 

Kierownik Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej 
 

Wymiar : 1 etat, forma zatrudnienia: umowa o pracę  

 

I. Wymagania obowiązkowe:  

1. Wykształcenie  

1) wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, psychologia, polityka społeczna, 

nauki o rodzinie, socjologia, praca socjalna, pedagogika,  

oraz  

2) dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy 

społecznej lub specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej zgodnie 

z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  pomocy społecznej. 

2. Co najmniej 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy 

społecznej. 

3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów ustawy o pomocy społecznej, 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

4. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych tj.: 

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy, 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4) nieposzlakowana opinia, 

 

II. Wymagania dodatkowe:  

1. min. 2 lata doświadczenia w pracy związanej z kierowaniem zespołem w jednostkach 

sektora finansów publicznych; 

2. mile widziane doświadczenie w pracy własnej w oparciu o TSR i NVC; 

3. znajomość standardów pracy socjalnej i interwencji; 

4. bardzo dobra znajomości pakietu MS Office; 

5. umiejętność redagowania pism urzędowych; 

6. dobra organizacja pracy oraz wysoki poziom zaangażowania; 

7. umiejętność zarządzania zespołem pracowników, podejmowania decyzji, interpretacji 

przepisów prawa i ich właściwego zastosowania, umiejętność szybkiego reagowania 

w sytuacjach kryzysowych i myślenia strategicznego, 

5. znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,  

w szczególności w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego, zamówień 

publicznych, finansów publicznych, postępowania administracyjnego, ustawy  

o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych; 

8. prawo jazdy kat. B; 



 

 

 

 
9. predyspozycje osobowościowe tj. umiejętność budowania dobrych relacji ze 

współpracownikami, umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy, 

umiejętność delegowania zadań, wysoka kultura osobista; 

10. odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność  

i otwartość.  

 

III. Zakres obowiązków na danym stanowisku obejmuje:  

1. bezpośredni nadzór nad prawidłową działalnością podległych 

komórek organizacyjnych Ośrodka, zgodnie ze schematem organizacyjnym Ośrodka 

tj. Działem Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej w tym: 

a) Zespołem ds. pracy socjalnej, 

b) Zespołem ds. interwencji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2. analizowanie i ustalanie potrzeb kadrowych w podległych komórkach 

organizacyjnych, w tym wnioskowanie w sprawach rozwiązania umów o pracę; 

3. organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników w podległych komórkach 

organizacyjnych; 

4. ustalanie zastępstw za czas nieobecności pracowników działu;  

5. nadzór nad właściwym załatwianiem indywidualnych spraw klientów Ośrodka z 

zakresu merytorycznego Działu; 

6. kontrola prawidłowości dokumentacji sporządzanej przez pracowników Działu oraz 

pracy terenowej podległych pracowników; 

7. organizowanie narad i odpraw służbowych z pracownikami, poświęconych omawianiu 

i rozliczaniu zadań Ośrodka oraz wydawanych poleceń służbowych w ramach 

nadzorowanego działu; 

8. nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, monitoring poprawności prowadzenia niebieskich kart, udział w grupach 

roboczych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin w tym kierowanie do ośrodków wsparcia i innych; 

9. koordynacja działań związanych z diagnozowaniem, nadzorowaniem, monitoringiem i 

opiniowaniem w sprawie sytuacji rodzin zagrożonych odebraniem dziecka oraz 

rodzin, którym władza rodzicielska została ograniczona; 

10. koordynacja i nadzór nad wykonywaniem zadań przez asystentów rodziny; 

11. koordynacja wsparcia realizowanego przez rodziny wspierające; 

12. zapewnienie udziału w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 

przebywającego w pieczy zastępczej; 

13. nadzór nad korespondencją dotyczącą środowisk, w których prowadzona jest 

interwencja i praca socjalna;  

14. inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia nowych form pomocy, a także  

określanie metod pracy służących efektywności realizowanych zadań zgodnie 

z obowiązującym standardem pracy socjalnej i przepisami prawa; 

15. współudział w interwencjach w środowisku; 

16. monitorowanie efektów działań w pracy z rodziną przez poszczególnych pracowników 

kierowanego Działu; 

17. współdziałanie w realizowanych projektach systemowych; 

18. monitoring spraw związanych z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych 

niezbędnych do postępowań w związku z realizacją ustawy o świadczeniach 

rodzinnych i wychowawczych. 

19. nadzór nad prowadzeniem rejestrów związanych z merytoryczną pracą Działu; 



 

 

 

 
20. zapewnienie szkoleń zawodowych superwizji i doradztwa metodycznego 

pracownikom socjalnym oraz innym pracownikom kierowanej komórki; 

21. udział w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań;  

22. kierowanie do mieszkania chronionego i opracowywanie decyzji związanych  

z pobytem w mieszkaniu chronionym; 

23. współdziałanie z Dyrektorem i Głównym Księgowym przy opracowywaniu planu 

finansowego jednostki; 

24. podejmowanie działań w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej  

i efektywnej kontroli zarządczej; 

25. zgłaszanie Dyrektorowi uwag w zakresie organizacji i jakości pracy w OPS; 

26. współudział w opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, lokalnych 

programów osłonowych i gminnych wynikających z przepisów prawa i potrzeb 

pomocy społecznej. 

 

IV. Wymagane dokumenty:  

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie 

podpisane),  

2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 

3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie  

o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku 

pracy lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

4. Oświadczenia odręcznie podpisane: 

1) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim, 

2) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,  

3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę 

upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.  

 

V. Miejsce i termin składania dokumentów:  

1. Dokumenty należy złożyć do dnia 19 lutego 2021 r. w siedzibie Ośrodka, w godzinach 

pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 8.00 do godz. 

16:00, w środy od godz. 8.00 do godz. 18:00, lub  przesłać na adres: Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 05-270 Marki ul. Kościuszki 39A.  

2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie i dopiskiem „Nabór na stanowisko 

Kierownik Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej”. 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Markach przy ul. Kościuszki 39A na potrzeby prze-

prowadzenia procesu rekrutacji.   

 

Jeśli wyraża Pan/ ani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po 

zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę 

o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:  



 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Markach przy ul. Kościuszki 39A na potrzeby 

przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.  

 

VI. Klauzula RODO:  

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), dalej RODO, w związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o 

zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu 

rekrutacyjnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Markach (05-270) przy 

ul. T. Kościuszki 39A (tel. 22 771 30 23, e- mail:ops@marki.pl), w imieniu którego 

działa Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach 

dotyczących danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu 

mailowego: iod@opsmarki.pl lub drogą listową na adres: Inspektor Ochrony Danych, 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 39A, 05-270 Marki.  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu 

rekrutacji/naboru na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia 

procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 

pkt c RODO, to jest Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, a w 

pozostałym zakresie, wykraczającym poza zakres danych żądanych w oparciu o 

wskazane wyżej przepisy, na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody wyrażonej przez 

zawarcie danych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i ich złożeniu w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Markach. Ponadto, jeżeli Pani/Pan wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę 

dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, oraz nie 

będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji/naboru. W przypadku zatrudnienia 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy 

oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt 

osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.  

9. Pani/Pana dane osobowe w przypadku nie zatrudnienia zostaną trwale usunięte po 

zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie 

danych dla celów przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

do 12 miesięcy od ich pozyskania, a po tym okresie zostaną trwale usunięte. Okres 

przetwarzania Pani/Pana danych może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu 

cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo cofnięcia 

zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn 

mailto:iod@opsmarki.pl


 

 

 

 
i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

11. Administrator danych osobowych informuje Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria 

w celu zaproszenia na rozmowę. 

2. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. 

3. Aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

5. Pozostałe aplikacje nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście, aplikacje 

nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia 

informacji o wyniku naboru. 

6. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć 

(do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe i kwalifikacje. 

7. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach oraz na tablicy ogłoszeń  

w budynku głównej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach przy ul. 

Kościuszki 39A i w filii OPS przy ul. Lisa Kuli 5A, zgodnie z ustawą z dnia 21 

listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. 

 

 

 

Marki, dnia 1 lutego 2021 r. 
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