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CIGŁoszENl!E o NABoRZE NA STA[voWtsKo PRAcoW|v|cZE

DVREKTCIR PoW!AToWEG0 cE[vTRU|V] PoMlocV RCIDz!N!E

oGŁAsZA tuABoR l§A sTAlvow[sKo pRAcoWNIKA §ocJAfi.fivEGCI

- [Jf;VloWA hIA cZAs oKREŚL@nNY \^/ cE|-[-BZAsTĘP§]rVuA"

Nazwa il adnes jedmostil<fr: Powiatowe Centrurn Pornocy Rodzinie ul. Słowackiego 8 50-823 Poznań

Wymfian etatu: umowa o pracę, pełen etat

3., Zaknes wyfl<on,lywanyc[n zadań na stanowisktl:
1) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych,

ż) Prowadzenie postępowań adminristracyjnych w sprawie wypłaty świadczeń dla usamodzielnianych

wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,

3) Ustalanie wysokości ponoszonych przez gminę wydatków związanych z pobytem dzieci w pieczy
zastępczej i wnioskowanie o obciążenie notą księgową gminy pochodzenia dziecka,

4) Prowadzenie dokumentacji w zakresie porozumień pomiędzy powiatami w sprawach umieszczenia
dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,

5) Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeń,
6) Rejestracja rodzin zastępczych i wychowanków w systemie informatycznym,
7) Sporządzanie, z zakresu realizowanych zadań, spnawozdań rzeczowo-finansowych

w wersji papierowej i elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego oraz oceny zasobów
pomocy społecznej,

8} Współpraca z Działami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ze środowiskiem lokalnym, w
szczególności; ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi,.

WVN/IAGANI!A CIEOWfl ĄZKOWE:

1} Dyplom tlkończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na

kierunkupracasocjalna, lubdodnia31 grudnia2013r.ukończonestudiawyższe ospecjalności
przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednyrn z kierunków: pedagog!ka, pedagogika
specjalna, politologia, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie,

2) Bardzo dobra znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy
społecznej, kodeksu postępowania ad ministracyjnego.

3) Umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowego pakietu MS Office,
4) Nie jest inie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona

ani ograniczona,
5) Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z

tytułu egzekucyjnego,
6) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe,
7) Obywatelstwopolskie.

\trVil\nAGANlA DODATKOWE:
1) Odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, dokładność

i systematyczność;
ż) Umiejętność redagowania pism;
3) Umiejętność pracy w zespole;

WYIVIAGAN E Do KU Ml E tvTY
- źyciorys (CV),

- list motywacyjny,
- kserokopie doku mentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności



- oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanir.l z pełni praw publicznych,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu

zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dziec|),
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek
wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądul za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. zZOO2 roku Nr 101poz.926zpoźn,zm.\,

Oferty pr@sfrrlny składać w termirlie do dmia 05 lurtego 7@23. r.:
- w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. ].22
- lulo przesłać na adres Powiatowe Centrurn Pon,locy Rodzinie ul, Słowackiego 8,

60-823 Poznań
- lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pcpr.powiat.poznan.pl
Oferty dostanczorle po terłminie nie hędą rozpatrywane.

W wymikuł anaIizy złożonyc|,1 ofert wybrane osohv zostaeną zaproszone teflefonicznfre rla
r@zB1loWę kwa| frf! fi<acyj ną.

DA[s E CIs oEoWE - K|_AUZ |..! t A I N FoR|\ilAcY.! $vA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ż0161679 zdnia
27 kwietnia 20L6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnegoprzepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46lWE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie moźliwv udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Konta kt do inspe ktora och rony da nych: Z inspe ktore m moźesz się skonta ktować w następujący sposób:
n telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. (61) 841-07-10
n mailowo, przesyłając informacje na adres pcpr@powiat. poznan. pl

Celprzetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowlsko pracy w samorządzie powiatowym.
lnformacje o odbiorcach danych: Nie dotyczy

Okres przechowywania danych: czas nlezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3

miesięcy, w których dyrektorjednostki ma moźliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie
zaistnieje koniecznoŚĆ obsadzenia tego samego stanowiska)

U prawnienia:
. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;

żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 2ż(1) Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r, o
pracownikach samorządowych w zw, z ań. 6 ust" 1 lit, c RODO

lnne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będąteż profilowane
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Podpis Dyrektora


