
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE 

KIEROWNIK  GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKACH 

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze 

Referent ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów szkolnych, 

archiwizacji  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach 

1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu  

● Liczba stanowisk – 1 
● Umowa na czas określony- zastępstwo: styczeń  2015 r. – 28 październik 2015 r. 
 

2. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach ul. II Armii Wojska 
Polskiego 41; 21-345 Borki, 

3. Wymagania niezbędne : 

 Obywatelstwo polskie,  
 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,  
 Wykształcenie średnie lub wyższe,  
 Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; w szczególności za przestępstwa

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

 Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,  
 Znajomość przepisów ustaw o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne,  o jednolitym

wykazie akt i archiwizacji,  
 Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  
 Biegła obsługa komputera oraz Internetu.  

4. Wymagania dodatkowe: 

 Znajomość obsługi systemów informatycznych (program Signity do obsługi  dodatków
mieszkaniowych), 

 Mile widziany przynajmniej półroczny staż pracy w  dodatkach mieszkaniowych lub 
w świadczeniach rodzinnych, 

 Preferowane ukończone szkolenia z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych,  
 Samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, 
 Umiejętność pracy w zespole, 
 Wysoka kultura osobista. 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, dodatków 
energetycznych, stypendiów szkolnych ;  

 Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie 
dodatków mieszkaniowych,  dodatków energetycznych, stypendiów szkolnych ;  

 Przygotowywanie decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,  
stypendiów szkolnych;  

 Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,  

 



 Wprowadzanie danych do  programów komputerowych  do obsługi świadczeń;  
 Sporządzanie sprawozdań  dotyczących dodatków energetycznych,  mieszkaniowych, 

stypendiów szkolnych;  

6. Warunki pracy na stanowisku: 

 Stanowisko pracy znajduje się w budynku  Urzędu Gminy w Borkach.  

7. Wymagane dokumenty: 

 List motywacyjny,  
 Curriculum vitae,  
 Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
 Kserokopie dokumentów potwierdzających (ewentualny) staż pracy,  
 Kserokopie zaświadczeń  potwierdzających(ewentualne) dodatkowe kwalifikacje,  
 Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na 

stanowisku referenta, 
 Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych),  

 Oświadczenie o niekaralności,  
 Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych ,  
 kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączniku), 
 Oświadczenie o następującej treści „Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji na 

stronie Biuletynie Informacji Publicznej  moich danych osobowych „ 

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych 
dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.  

8. Warunki zatrudnienia:      

Umowa o pracę na czas zastępstwa,  możliwość przedłużenia umowy o pracę. 

9. Termin  i miejsce składania dokumentów:  

1)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Borkach, lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Borkach 21-345 Borki ul. II Armii Wojska Polskiego 41 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na
stanowisko Referenta w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej” w terminie do dnia 12.01.2015 r. 
do godz. 09.00. 

2) Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego
urzędu pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach 
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, lecz odsyłane osobom zainteresowanym bez
otwierania kopert. 

3)Oferty odrzucone z przyczyn formalnych można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez
okres 3 miesięcy. Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone. 

4)Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne komisja przeprowadzi rozmowę
kwalifikacyjną, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  



 

PLIK DO POBRANIA: 

Kwestionariusz osobowy 

   

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
 
 

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 
1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................... 
2. Imiona rodziców ...................................................................................................................... 

5) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-81 8574277 w dniach od 
poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania tj. 7.30- 15.30,  

6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy
informacyjnej Urzędu Gminy Borki. 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Borkach

mgr Edyta Wójcik

Borki, dnia 31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



3. Data urodzenia ......................................................................................................................... 
4. Obywatelstwo ........................................................................................................................... 
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) 
....................................................................................................................................................... 
6. Wykształcenie 
....................................................................................................................................................... 
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 
7. Wykształcenie uzupełniające 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 
8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 
10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1–3 są zgodne z dowodem osobistym seria 
………….……............nr .............................................................. wydanym przez 
..…………………………………………………………………………………......................... 
lub innym dowodem tożsamości .................................................................................................. 
 

 

 

 

Miejscowość /data                                                                                       Podpis osoby ubiegającej się o 
zatrudnienie 


