Ogloszenie

Nr 35 lts

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:
Kierownika Referatu Spraw Spolecznych
w Departamencie Spraw Spoleczn-vch
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie

-

-

-

podstawowe wvkonnvane na stanowisku:

inicjowanie i organizowanie dzialah oraz nadz6r nad wykonywaniem czynnoSci w zakresie udzielania
dotacji z zakresu pomocy spolecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastEpczej
organizacjom pozarz4dowym, stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom nie zaliczonym
do sektora finans6w publicznych,
wspomaganie dzialalnoSci instl.tucji, stowarzyszen i os6b fizycznych dzialaj4cych na rzecz
rozwiqzywania problem6w spolecznych poprzez:
a) przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie wsp6lpracy z organizacjami
pozarz4dowymi dzialaj4cymi w obszarze pomocy spolecznej, pieczy zastgpczej i wspierania
rodziny,
b) udzial w spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarz4dowe,
przygotowywanie propozycji tworzenia, Iqczenia, przeksztalcania i likwidacji plac6wek pomocy
spolecznej oraz wspieranie rozwoju systemu rodzin zastgpczych,
organizowanie i wykonywanie powierzonych czynnodci w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem:
a) Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku, w tym analiza wykonywan ia nadzoru przez
MOPR nad dzialalnoSci4 powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej.
b) Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Bial),rnstoku,
c) miejskich jednostek organizacyjnych prowadz4cych dzialalnodi w zakresie opieki nad dzie6mi
w wieku do lat 3.
d) nad warunkami i jakoSci4 Swiadczonej opieki nad dzieimi w wieku do lat 3 w niepublicznych
zlobkach, klubach dziecigcych oraz u dziennych opiekun6w prowadz4cych dzialalnoSi
i sprawuj4cych opiekg na terenie Miasta Bialegostoku,
e) plac6wek opiekuiczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego,
inicjowanie i organizowanie dzialaf, orazkontrola i nadz6r nad czynnoSciami w zakresie pozyskiwania
Srodk6w z program6w europejskich i krajowych oraz prawidlowym ich rozliczaniem,
analizowanie i ustalanie potrzeb w zakresie polityki spolecznej na terenie Miasta Bialystok.

2. Wymasania niezbedne :
oby,watelstwo polskie,

wyksztalcenie wy2sze magisterskie o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, zarz1dzanie
oraz co najmniej czleroletni staz pracy.
pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralno56 za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe.
3. Wt magania dodatkowe

:

w administracj i publicznej,
znajomoSi zagadnieri zwi4zanych z realizacj4 ww. zadari, a w szczeg6lnoSci przepis6w ustaw:
o samorzqdzie gminnym, o samorz4dzie powiatowym, o pracownikach samorz4dowych, o pomocy
spolecznej. Kodeks postgpowania administracyjnego, Kodeks pracy, Prawo zam6wieri publicznych,
o dzialalno6ci po21.tku publicznego i o wolontariacie. o opiece nad dzieimi w wieku do lat 3, unijnych
i krajowych strategicznych dokument6w planistycznych,
biegla znajomo6i program6w MS OFFICE,
umiejgtnoSi pracy w zespole, komunikatywnoSi, kreatywno3i, odpowiedzialnoSi, terminowoSi.
staz pracy

,1.

Wvmaganc dokumcntr':

list motl.wacyjny; kwestionariusz osobory lub cv; oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestEpstwo skarbowe, oiwiadczenie o pelnej zdolno5ci do czynno5ci prawnych i korzystaniu
z pelni praw publicznych, oSwiadczenie kandydata o wyra'2eniu zgody ra przetwarzanie danych osobowych
do cel6w rekrutacji zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 922), kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w
potwierdzaj4cych posiadane umiejgtnoSci i wiedzg oraz staz pracy.
5.

Tcrmin i micisce skladania dokument6rr:

Termin: do ama...2Q..l/11 9t.L:9!...zos r.
Miejsce: aplikacje naleZy sklada6 w Punkcie Informacyjnym lub Kancelarii Oe6lnej Urzedu Mieiskieso
w Bialymstoku, ul. Slonimska I lub drosa poczto wa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku.
ul. Slonimska l. 15 - 950 Biatystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem olefiy sygnatur4:
8KP.210.35.2018 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko Kierownika Referatu Spraw Spolecznych
w Departamencie Spraw Spolecznych".
6.

Warunki nra cv na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okredlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale: 3500 4000 zl.

7. Informacie dodatkou
a

a

e:

lY

miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia osib
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumicniu przepisdw o rehabilitacji zawodov,ej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osrjb niepelnosprawnych, wynosil powviei 6 %.
Kandydaci spelniaiqcy wymapania niezbe dne zoslana powiudomieni o terminie koleineso elapu
naboru lele ontc:nte lub dro
ele ktronic:
Oferty kondyda tdw zloione po terminie (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), n sposdb inny
nii okreilony w ogloszeniu, hez kompletu wymaganych dokumenl6w lub nie bgdqce odpowiedziq
no ogloszony nub6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydat1w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainleresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoficzenia proceclury naboru
odaniu numeru konkursu
za okazaniem dowodu to2samoici w Biurze Zarzgdzania KadramL ul. Slonimsfur l
poktij nr 312. Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczeg6lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostalyw $ 19 Zarzqdzenia $,ewnetrzneeo Nr 83/l5 Prez.ydenta Miasta
Bialesostoku z dnia l0 listopada 2015 r. w sprcwie szczesdlowvch zasad i lrvbu orzeprowadzania
naboru na wolne stanowiska urz dnicze ]11 m kierownicze slanowiska urz dnicze
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