Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO.
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. praca socjalna i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
2. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także
formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej
oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw
życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą
zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub
zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
4. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej
specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości
rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe
i organizacje pozarządowe;
5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
społecznych;
7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie
konsekwencji ubóstwa;
8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji
takich osób i rodzin;
9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na
podniesienie jakości życia;
10. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na
zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.
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Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
tj. zgodnego z art.116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 2268 z póź. zm.), tj. pracownikiem socjalnym może być osoba,
która spełnia, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
c. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika,
pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie; ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii
pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub
w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym
z kierunków, o których mowa w podpunkcie „c”.
2. Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania aktów prawnych:
▪ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ich rozporządzeń
wykonawczych;
▪ ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
▪ przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Wymagania pożądane:
▪ umiejętność dobrej organizacji pracy.
▪ zarządzanie informacją.
▪ umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.
▪ odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.
▪ odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
▪ umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. List motywacyjny.
3. Odpis lub kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia
(dyplomy, certyfikaty) oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, staże,
praktyki, wolontariat).
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności
i kwalifikacji.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez MOPS w Łodzi danych
osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,
których zakres przekracza dane wskazane w kwestionariuszu dla osób ubiegających się
o zatrudnienie.
6. Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
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Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć za pośrednictwem poczty lub
w kancelarii MOPS w Łodzi (ul. Kilińskiego 102/102a, parter) w zamkniętej kopercie
oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem:
„Dotyczy ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy: pracownika socjalnego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 685 43 76 (w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17), a także pod adresem
mailowym: a.naporska@mops.lodz.pl.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych,
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 102/102a.
Wszelkie dane otrzymane od Państwa posłużą do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko,
na który złożono dokumenty, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę i tylko w takim celu będą
wykorzystywane. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kp oraz art. 7 ustawy o
pracownikach samorządowych. Zebrane dane będziemy przetwarzać przez okres i na zasadach określonych w procedurze
naboru. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez MOPS w Łodzi danych osobowych można się
kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: ochronadanych@mops.lodz.pl.
Na podstawie umów powierzenia danych możemy przekazywać Państwa dane firmom serwisowym oraz podmiotom
przetwarzającym. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich
sprostowania oraz usunięcia, jeśli minął czas, w jakim przepisy prawa zobowiązują Ośrodek do ich przetwarzania. Ponadto
mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

telefon: (42) 685 43 62 lub (42) 685 43 63
fax. (42) 632 41 30

