SK.1130-24/07
STAROST A INOWROCLAWSKI
STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCLAWIU
UL. ROOSEVELTA 36-38, 88 - 100 INOWROCLAW
OGLASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

DOMU

POMOCY

DYREKTORA
SPOLECZNEJ

W KAWECZYNIE

1. Wymagania niezbedne:
• wyksztalcenie wyzsze,
• co najmniej piecioletni staz pracy, w tym trzyletnie
kierowniczym,
• znajomosc procedur zarzadzania i planowania,
• zdolnosci organizacyjne.

doswiadczenie

na stanowisku

Ponadto wymaga sie aby kandydat spelnial wymogi okreslone wart.
122 ustawy
o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z pózno zm.) oraz wart. 3 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzadowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1593, z pózno zm.).

2. Wymagania dodatkowe:
• znajomosc ustawy o pomocy spolecznej, rozporzadzenia w sprawie domów pomocy
spolecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorzadzie powiatowym, ustawy
o pracownikach
samorzadowych,
przepisów prawa pracy, kodeksu postepowania
administracyjnego,
• komunikatywnosc.

3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
• kierowanie praca Domu Pomocy Spolecznej w Kaweczynie
i reprezentowanie jednostki na zewnatrz,
• organizowanie pracy jednostki,
• nadzorowanie dzialalnosci jednostki,
• prowadzenie polityki kadrowej i placowej,
• planowanie i dysponowanie srodkami finansowymi jednostki,
• realizowanie zadan okreslonych ustawa o pomocy spolecznej
w sprawie domów pomocy spolecznej.

z filia

w Parchaniu

oraz rozporzadzeniem

4. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• zyciorys - c.v,
• kserokopie swiadectw pracy,
• kserokopie dyplomów potwierdzajacych wyksztalcenie,
• kserokopie zaswiadczen o ukonczonych kursach, szkoleniach,
• ewentualne referencje,
• oryginal kwestionariusza osobowego,
• oswiadczenie, ze kandydat nie byl prawomocnie skazany za przestepstwo popelnione
umyslnie oraz nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie karne.
5.

Wymagane

dokumenty

w Inowroclawiu,
posiadanych

aplikacyjne

ul. Roosevelta 36/38,88-100

uprawnien

do podpisu

starostwo(a),inowroclaw.powiat.pl
do

11 maja

umiescic

nalezy

skladac

siedzibie

Starostwa

Powiatowego

Inowroclaw (Kancelaria Ogólna p.141); w przypadku

elektronicznego
lub

w

poczta

poczta elektroniczna
na

podany

na adres

wyzej

adres

Starostwa

w

terminie

2007 r. do godziny 15.00 (decyduje data wplywu oferty). Kazdorazowo

dopisek:

"Dotyczy

naboru

na

stanowisko

Dyrektora

Domu

Pomocy

nalezy

Spolecznej

w Kaweczynie".

Aplikacje,

które wplyna do Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu

po wyzej okreslonym

terminie

nie beda rozpatrywane.

Informacja

o wyniku

naboru

bedzie

umieszczona

Publicznej

/www.bip.inowroclaw.powiat.pl/oraz

na stronie

na tablicy

internetowej

informacyjnej

Biuletynu

Informacji

w siedzibie

Starostwa

Powiatowego w Inowroclawiu, ul. Roosevelta 36/38 i w Domu Pomocy Spolecznej w Kaweczynie.

Wymagane

dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, zyciorys - C.v. (z uwzglednieniem

przebiegu kariery zawodowej),

dokladnego

powinny byc opatrzone klauzula: "Wyrazam zgode na przetwarzanie

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych
Nr 101, poz.
samorzadowych

Inowroclaw,

926, z pózno zm. ) oraz ustawa

z dnia

22 marca

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z pózno zm.)".

26 kwietnia 2007 r.

(Dz. U. z 2002 r.

1990 r. o pracownikach

