
  

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze 

STARSZEGO REFERENTA 

do spraw kancelaryjnych 

w wymiarze pełnego etatu  

 

 

1. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE: 

1) obywatelstwo polskie,  

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego  

i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

4) nieposzlakowana opinia. 

 

2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1) wykształcenie wyższe, preferowane  z zakresu socjologii, administracji lub 

zarządzania, 

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,   

3) umiejętność pracy w zespole,  

4) umiejętność planowania i organizacji pracy,  

5) obowiązkowość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, 

6) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office – w szczególności WORD 

i EXCEL , internet, poczta elektroniczna), 

7) znajomość w stopniu podstawowym poniższych przepisów ustaw i aktów 

wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na aplikowanym 

stanowisku:  

 ustawy o samorządzie gminnym,  

 ustawy o pracownikach samorządowych, 

 ustawy o ochronie danych osobowych, 

 kodeksu postępowania administracyjnego, 

 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

3. WYMAGANIA DODATKOWE: 

1) doświadczenie w pracy w administracji publicznej, 

2) zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole, 

3) ukończenie kursu archiwalnego, 

4) prawo jazdy kat. B i własny samochód, 

5) kreatywność. 

 

4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 

1) opracowywanie projektów i aktualizowanie Statutu, Regulaminu Organizacyjnego, 

Instrukcji Kancelaryjnej Ośrodka itp. oraz przygotowywanie projektów uchwał                   

i zarządzeń w tym zakresie, 

2) prowadzenie kancelarii i sekretariatu Ośrodka, 

3) prowadzenie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz rzeczowym wykazem akt; 

4) udzielanie informacji klientom Ośrodka, 

5) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz koordynacja ich rozpatrywania, 

6) prowadzenie rejestru przyjęć interesantów przez Kierownika w sprawach skarg  

i wniosków, 



7) aktualizacja informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń Ośrodka, 

8) techniczno-organizacyjna obsługa spotkań, narad i zebrań,  

9) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Ośrodka, a w tym m.in.: 

a) prenumerata czasopism i wydawnictw urzędowych, fachowych i specjalistycznych, 

b) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami, 

c) zaopatrywanie Ośrodka w materiały biurowe, środki czystości, sprzęt i wyposażenie,  

d) prowadzenie spraw związanych z pieczęciami, kluczami i tablicami urzędowymi, 

10) prowadzenie zakładowej składnicy akt, 

11) administrowanie mieniem Ośrodka, a w tym m.in.: 

a) dokonywanie zakupu sprzętu i wyposażenia w uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka, 

b) potwierdzanie pod względem merytorycznym dokonywanych zakupów, 

c) prowadzenie ewidencji wydatków (zaangażowania) zgodnie z obowiązującą 

klasyfikacją wydatków budżetowych w zakresie swoich obowiązków służbowych, 

d) prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków administracyjnych oraz 

zlecanie  przeglądów okresowych  wymaganych przepisami prawa (m.in. 

kominiarskich, gazowych, elektrycznych, sprzętu ochrony przeciwpożarowej),  

e) prowadzenie dokumentacji (umów) związanej ze świadczeniem usług w zakresie  

m.in. zaopatrzenia budynków administracyjnych w energię elektryczną, wodę, gaz, 

usługi telekomunikacyjne i informatyczne,  

f) sporządzanie i rejestracja umów w zakresie korzystania ze służbowych telefonów 

komórkowych, 

g) zapewnienie łączności telefonicznej i dostępu do sieci internetowej w Ośrodku, 

h) utrzymanie budynków i wyposażenia Ośrodka w należytym stanie technicznym 

i sprawności (zlecanie remontów i bieżących napraw). 

 

5. WARUNKI PRACY: 
 

1) wymiar czasu pracy – pełen etat, 

2) podstawowy system czasu pracy, 

3) obsługa monitora ekranowego, co najmniej 4 godziny dziennie. 

 

6. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu,  

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, wynosił, co najmniej 6%. 

 

7. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy – do pobrania  na stronie 

http://www.mopswagrowiec.pl oraz w pok. nr 3 w MOPS w Wągrowcu, 

2) podpisany własnoręcznie życiorys (CV), 

3) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, 

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  

5) kopie innych dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub 

zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie 

o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, 

posiadanych uprawnieniach, 

6) wymagane oświadczenia załączone do kwestionariusza osobowego. 

 

 

 

http://www.mopswagrowiec.pl/


8. TERMINY: 

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach 

z dopiskiem: „Nabór – Starszy referent do spraw kancelaryjnych” (na kopercie należy 

podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego) 

 w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. (do godziny 14:00)  w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4C, 62-100 Wągrowiec, pok. nr 8 

(sekretariat) lub nadesłać pocztą. 

Ewentualne pytania dot. warunków pracy lub składania ofert można uzyskać pod nr tel. 

67 268 09 88.  

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po określonym wyżej 

terminie, nie będą rozpatrywane. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu  zastrzega sobie prawo rozpatrywania 

wyłącznie aplikacji zawierających wszystkie wymagane dokumenty  i spełniające 

wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. 

 

9.  DODATKOWE INFORMACJE 

Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni drogą 

mailową o terminie, sposobie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego 

obejmującego test merytoryczny, rozmowę kwalifikacyjną, oraz ewentualnie zadania 

praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera. 

 

Podczas postępowania konkursowego kandydaci mogą posiadać i korzystać z treści aktów 

prawnych tylko i wyłącznie w wersji papierowej, brudnopisów. Korzystanie z urządzeń 

telekomunikacyjnych lub informatycznych jest zabronione. 

Planowany termin zatrudnienia – 01.12.2017 r. (dopuszcza się możliwość zmiany terminu 

zatrudnienia).  

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa 

o pracę zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4C, zwanego dalej Ośrodkiem, 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ogłoszenia na 

stanowisko – Starszego referenta do spraw kancelaryjnych,  

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  

4) podanie Ośrodkowi danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie 

informacji wskazanych w kwestionariuszu osobowym spowoduje, że otrzymane 

dokumenty aplikacyjne nie będą przez Komisję Konkursową rozpatrywane. 

 

Wągrowiec, dnia 19 października 2017 r.  

 

 

                KIEROWNIK 

       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

        /-/ Grzegorz Tomaszewski  


