WÓJT GMINY BOĆKI

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj.
Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) w związku z realizacją projektu „ Regionalne Innowacje
Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa
Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020 - zwanego w dalszej części
ogłoszenia „Projektem”
ogłasza
nabór na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze, kierownika samorządowej jednostki
budżetowej Centrum Integracji Społecznej w Boćkach
I Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Boćkach
II Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:
1. Niezbędne (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji
kandydatów):
I) Spełniać wymogi Ustawy o pracownikach samorządowych z dn. 21 listopada 2008 r. - art.
6 pkt 4,
2) Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki:
administracja/politologia/zarządzanie/polityka społeczna;
3) Znajomość przepisów obejmujących strefę funkcjonowania Centrum Integracji
Społecznej, w szczególności z zakresu: ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego,
działalności pożytku publicznego, pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad gospodarowania
środkami publicznym i realizacji zamówień publicznych;
4) Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) Znajomość art. 4 - 13, 24 29 i 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO);
6) Umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy, intemet) oraz urządzeń biurowych;
7) Obywatelstwo polskie
8) Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
9) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
II) Nieposzlakowana opinia;

2) Dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na
stanowisku - podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):
• Doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami pomocy
społecznej/rynku pracy;

•

Umiejętność planowania, organizowania pracy własnej i zespołu, pracy pod presją czasu,
podejmowania decyzji i analizy ryzyka oraz kierowania zespołem. Sumienność,
odpowiedzialność, dyspozycyjność;

•

Umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz komunikowania się z klientem nastawionym
roszczeniowo.

III. Wykaz zakresu głównych zadań do wykonywania na stanowisku:
• Kierowanie Centrum Integracji Społecznej i wykonywanie zadań określonych w statucie,
regulaminie organizacyjnym CIS i ustawie o zatrudnieniu socjalnym;

•

Realizowanie zadań określonych w Projekcie, m.in.:

wykonywanie zadań i obowiązków Kierownika CIS,
bezpośrednie wsparcie dla uczestników projektu w zakresie zdiagnozowanym, a także w
odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie uczestników projektu,
- podejmowanie działań aktywizujących uczestników Projektu oraz zapewnienie im
bezpośredniego wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi i zgłaszanymi potrzebami,
- osoba pierwszego kontaktu i decyzji wsparcia,
- bieżące spotkania z uczestnikami, udzielanie pomocy i kierowanie do pozostałego
personelu projektu,
- planowanie zadań dla uczestników CIS,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla uczestników CIS.
IV. Wymagane dokumenty:
• CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia
• Oświadczenie o stanie zdrowia
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu
potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe

-

Dokumenty: podanie i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Boćki w celu
prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 26.07.2019 r. (liczy się data wpływu)
włącznie w zaklejonej kopercie w sekretariacie siedziby Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii
Krajowej 3 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, z
dopiskiem „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze, kierownika
samorządowej jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej w Boćkach” (decyduje
data wpływu do Urzędu Gminy Boćki).
Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu:
Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie
której zostaną poinformowane drogą telefoniczną lub mailową do siedziby Urzędu Gminy Boćki,
ul. Plac Armii Krajowej 3.
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