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Ogłoszenie o naborze  na stanowisko 
  

 
Pracownik socjalny w   Schronisku  

 dla osób  bezdomnych w Lędzinach 
 
 

I.  Wymagania  

1) Wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
2) znajomość przepisów z dotyczących pomocy społecznej   
3) umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna). 

II. Wymagania dodatkowe - pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku: 

1) umiejętność dobrej organizacji pracy 
2) doświadczenie w organizacji pracy zespołu 
3) komunikatywność 
4) odporność na stres 
5) dokładność, 
6) odpowiedzialność 

III Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku 

1) pracę w schronisku  usytuowanym w Lędzinach  

2) wymiar etatu: 1 etat 
3) umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na określony lub 

nieokreślony,  
4) wynagrodzenie  w wysokości 3500 

 
IV Zakres zadań na stanowisku: 
 

1. Prowadzenie rozmowy wstępnej z osobą przyjmowaną do schroniska. 

2. Opracowywanie i prowadzenie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności 

oraz prowadzenie dokumentacji pracy socjalnej.  
3. Przygotowywanie dokumentacji do ośrodków pomocy społecznej i zakładów opieki 

zdrowotnej. 
4. Prowadzenie akt osób przebywających w schronisku. 
5. Przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej.  
6. Podejmowanie działań mających na celu uzyskania przez mieszkańca stopnia 

niepełnosprawności.  

7. Pomoc mieszkańcom schroniska w załatwianiu formalności związanych z wyrabianiem 

dokumentu tożsamości, zameldowaniem oraz ewentualnym umieszczeniem osoby 

bezdomnej w ośrodku pomocy społecznej czy zakładzie opieki zdrowotnej. 
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8. Podejmowanie wszelkich starań mających na celu usamodzielnienie się mieszkańców 

schroniska lub powrót do ich rodzin.  
9. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, 

osobom które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 

przyczyną trudnej sytuacji życiowej. 
 

VI Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 
 

1) podpisane CV życiorys (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu), (załącznik nr 1) oferty 
2) podpisany list motywacyjny, 
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, do wglądu podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej 
4) kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń ) potwierdzających staż pracy do wglądu 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą     

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO)).”   

 

VII.   Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:  

Oferty należy składać w terminie do 06.09.2019r. do godziny 15:00 w siedzibie Chrześcijańskiego 

Stowarzyszenia Dobroczynnego ul. Bolesławska 23 32-310 Klucze w zamkniętych kopertach  z dopiskiem : 

„Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Lędzinach”    

 
 


