
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

43-246 STRUMIEŃ, ul. 1 Maja 18 

 

 

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko 
 
ADMINISTRATOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ( tzw. 500 +)  W   MIEJSKIM 
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRUMIENIU 
 
 

w wymiarze 1/1 etat 

 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe 
• niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za   
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, 

 posiadanie pełnej zdolności prawnych oraz korzystania z pełni praw 
publicznych, 

 obywatelstwo polskie 
 

Wymagania dodatkowe: 
• wykształcenie wyższe w kierunku administracja, prawo, ekonomia, nauki 
społeczne 
• staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej, 

 znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu: 
-   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
-   ustawy o samorządzie gminnym 
-   ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
-   ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
-   ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

 znajomość aktualnego projektu uchwały o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy 
(www.sejm.gov.pl) lub właściwych przepisów po ich wejściu w życie (w 
przypadku, gdy wejdą w życie przed zakończeniem niniejszego 
postępowania konkursowego) 

 dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu MS OFFICE, 
przeglądarek internetowych) 

 umiejętność pracy pod presją czasu 
• wysoka kultura osobista 
• umiejętność pracy w zespole 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane uprawnienia, 
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do celów rekrutacji, 
• życiorys i list motywacyjny, 

 wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie. 
 
 
 

http://www.sejm.gov.pl/


Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 

• kopie świadectw pracy, 
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje 
 
Termin i miejsce składania dokumentów 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Konkurs MOPS – administrator 
do spraw świadczeń wychowawczych” należy składać osobiście w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18 lub pocztą na adres 43-
246 Strumień ul. 1 Maja 18 w terminie do dnia 25 luty 2016 r. do godz. 1500  

(decyduje data wpływu) 
 
Inne informacje: 
 
Oferty, które nie spełniają warunków formalno – prawnych będą odsyłane lub 
odbierane osobiście przez zainteresowanych. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 85-71-462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


