
KIEROWNIK 

GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  MUROWIE 

OGŁASZA   NABÓR 

na  stanowisko     ASYSTENTA  RODZINY 

 Wymagania formalno-prawne: 

  

1/ ma obywatelstwo polskie ; 

2/ pełna zdolność do czynności  prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

3/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane            

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4/ nieposzlakowana opinia; 

5/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  określonym  stanowisku; 

 Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. 
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o 

rodzinie lub praca socjalna 

• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem w zakresu 

pracy z dziećmi lub rodziną 

 Wymagania dodatkowe : 

• kodeksu postępowania administracyjnego 

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku 

• znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów 

wykonawczych,  znajomość obsługi komputera 

• nieposzlakowana opinia 

• samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność 

• umiejętność pracy w zespole 

• odporność na sytuacje stresowe 

• umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną 

• posiadanie prawo jazdy kat.B i posiadanie własnego środka transportu 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

• opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym, 

• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 



• udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu 

zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

• współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo-

wychowawczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w 

wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 

• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 

• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą, 

1) list motywacyjny, 

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie, 

4) kserokopie świadectw pracy, 

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze 

strony www.bip.murow.pl), 

6) kserokopia prawa jazdy, 

7) oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia 

zobowiązana będzie do dostarczenia przed podpisaniem umowy o pracy Informacji 

z Krajowego Rejestru Karnego. 

 Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny, 

• curriculum vitae 

• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe, 

• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na 

stanowisku asystent rodzinny, 

• 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). 

 Forma zatrudnienia: 

• zatrudnienie 1 osoba  na ½ etatu – asystent rodziny 

• umowa o pracę (zadaniowy czas pracy) w okresie od  04.05. 2017r.  

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 

składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie,  w godzinach pracy Ośrodka  



tj:    od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie, ul. Wolności 20/1, 46-030 Murów,       

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

„Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do 28.04.2017 r. do godziny 15.00 

(decyduje data wpływu do GOPS). 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie postępowania 

kwalifikacyjnego 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pod 

nr telefonu:     077/4214475 

 

Murów, 18.04.2017r. 

         Kierownik 

                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

            /-/     mgr   Maria  Skrzypek 

 

 

 

 

         

            
          

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty: 

 
 

1) list motywacyjny, 

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie, 

4) kserokopie świadectw pracy, 

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze 

strony www.bip.murow.pl), 

6) kserokopia prawa jazdy, 

7) oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia 

zobowiązana będzie do dostarczenia przed podpisaniem umowy o pracy Informacji 

z Krajowego Rejestru Karnego. 
 

 

 

 



 


