
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w związku z realizacją 
projektu partnerskiego pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu 
szamotulskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poszukuje pracownika 
socjalnego. 
 
1. Nazwa i adres jednostki: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły; 
 
2. Określenie stanowiska: 
Pracownik socjalny  
(umowa o pracę na czas określony do dnia 30.08.2021 r. – 1 etat). 
 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy: 

a. wymagania niezbędne – kandydat do pracy: 
 

1) posiada obywatelstwo polskie; 
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta 

z pełni praw publicznych; 
3) nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwa: 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe; 

4) spełnia wymagania kwalifikacyjne wynikające z art. 116 
ustawy o pomocy społecznej dla pracownika socjalnego;  

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
określonym  stanowisku; 

6) nie był(a) prawomocnie skazany(a) za  przestępstwo 
umyślne; 

7) posiada znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej  
i ustaw z nią związanych; 

8) posiada znajomość ogólnych zagadnień metodologii pracy 
socjalnej i socjologii. 

  
 
4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 
1) podpisywanie i realizowanie kontraktów socjalnych  

z uczestnikami projektu, 
2) wykonywanie zadań pracownika socjalnego zgodnych  

z ustawą o pomocy społecznej, 
3) monitoring i sprawozdawczość z wykonywanych zadań. 

 
5.   Wskazanie wymaganych dokumentów 

1)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  
o zatrudnienie; 

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  
i posiadane kwalifikacje zawodowe, wymagane do 
wykonywania pracy; 



3) oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak 
przeciwskazań do pracy na w/w stanowisku; 

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego; 

5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią; 

6) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw 
publicznych. 

7) CV i list motywacyjny. 
 
6.   Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach lub pocztą na adres Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły, 
w terminie do dnia 04.10.2019 r. 
  
 
Szamotuły, dnia 25.09.2019 r. 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Szamotułach 

 (-) Jaromir Zieliński 


