
 
Dyrektor O środka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. W arszawy 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko  urzędnicze (1/2 etatu) 
Starszego inspektora w Dziale Kadr i Administracji 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 

Do głównych zada ń osoby zatrudnionej na tym stanowisku b ędzie nale żało mi ędzy innymi: 

 

 
• prowadzenie akt osobowych Pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• obsługa programu kadrowego, 
• ewidencjonowanie nieobecności Pracowników,  m. in. urlopów, 
• sporządzanie sprawozdań z zakresu kadr, 
• wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

 

 

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

 
Miejsce pracy: Praca w OPS na I piętrze  budynku. Drzwi i korytarze o odpowiedniej szerokości, umożliwiające 
poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Powierzchnia pomieszczenia pracy oraz szerokość przejść umożliwia 
poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi. 
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów 
telefonicznych, oraz z przemieszczaniem się w wewnątrz budynku. 

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 

Wymagania niezb ędne: 

 

• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa 
polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.), 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 
• wykształcenie  minimum średnie,   
• staż pracy 5 lat (wykształcenie średnie), doświadczenie zawodowe minimum 3 lata, 

• znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office , innych urządzeń biurowych (fax, skaner, ksero). 
 

Wymagania dodatkowe: 

 
• znajomość regulacji prawnych z zakresu: spraw kadrowych, ustaw i aktów wykonawczych związanych 

 z pomocą społeczną, 
• zdyscyplinowanie i samodzielność, sumienność, zdolność organizacji pracy, bezstronność, umiejętność 

stosowania odpowiednich przepisów, komunikatywność, 
• znajomość  problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji samorządowej, 
• znajomość zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej,  
• odbyte szkolenia  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 
jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.  

 

 

 



 
 
 

Wymagane dokumenty i o świadczenia: 

 
 

• podpisany odręcznie Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
• kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia i doświadczenia 

zawodowego, 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w składanych dokumentach w przypadku jeśli zakres tych danych wykracza poza dane 
osobowych wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy, w szczególności zawierają szczególne kategorie danych, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 RODO, 

• osoby ubiegające się o zatrudnienie zamierzające skorzystać z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych zobowiązani są 
dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

 
Uwaga: druk Kwestionariusza do pobrania na stronie Ośrodka. 

 
 

 
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wypełnionego Kwestionariusza wraz z kompletem 
dokumentów w terminie do dnia  11 grudnia 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Targówek, pok. 24 w godzinach 9.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku), w formie elektronicznej na 
adres ops.tar@ops-targowek.waw.pl lub przesłanie za pośrednictwem poczty  (liczy się data 
stempla pocztowego)  na adres: 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Wa rszawy,  

ul. św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa  
 

z dopiskiem na kopercie:  
 

„Starszy inspektor w Dziale Kadr i Administracji Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy” + imię i nazwisko Kandydata  

 
 

 
 
 

Oferty niespełniające określonych wymagań  zostaną komisyjnie zniszczone 

 
 

 


