Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.
Ogłoszenie o naborze nr 1/2008 z dnia 5 marca 2008r.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1593 z póź . zm.)
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent
I. Niezbędne wymagania
1. Wykształcenie ekonomiczne minimum średnie
2. Doświadczenie w pracy / przynajmniej 2 letni staż /
3. Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych , zaliczce alimentacyjnej .
4. Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego.
4.Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
5. Biegła obsługa komputera
II. Wymagania dodatkowe
a)umiejętność pracy w zespole,
b)umiejętność organizacji pracy własnej
c) odpowiedzialność, komunikatywność
d) operatywność, kreatywność, sumienność,
e) wskazane doświadczenie zawodowe .
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1 Prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych
2. Sporządzanie sprawozdań .
3. Sporządzenie planu finansowego .
4 Sprawy bieżące wynikające z zadań statutowych.
IV. Wymagane dokumenty:
a) życiorys,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)kwestionariusz osobowy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3 z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko „referent ” w terminie do 20-03-2008r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: samorządowych (Dz. Z 2001 r Nr 142, poz.
1593 z późniejszymi zmianami)”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 r. o pracownikach
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