
Burmistfz Iłowej

ZARZĄDZENIE NR4../07
Burmistrza Iłowej
z dnia I mrrca 2007r.

w sprawie ogłosz€nia otwartego naboru na śanowisko Kierownika
ołodka Ponoc) spolec/ne:s Ilou ej

Na podstawie a]t.33 ust' 5 usfaŃ], z dnia 8 marca 1990r' o Śmorządzie
8milnym (Dz. U' z 200lt Nt |42' poz.1591 z pó^.zm') orŹ ari. 3a uś. 3 uśawy
z dnia 22 maica 1990r. o pracownjkach smorządowych (Dz'U' z 2o01r' Nr l42'
pÓz. 1593 z Późn.n') zatĄdzan co następuje:

$ 1' l. ogłasfan olwany nabór na stanowisko Kierownika ośrodka Pomocy
społ€caej w Iłowej'
2' ogłoszen;e o naboże stanowi załącznik do niniej szego fdządfenia'

ś 2' o8łosfenie o naborze' o którym nowa W s l ust' 2, lodle8a umieszczeniu w
Biuleq,nie InformacjiPublicaej i na 1ab]icach infonnacyjnych Urzędu Miejskiego
w lłowej i ośrodka Pomocy społecznej w lłowej'

ś 3' Zar,Ądzenie wchodfi wżrycie z dniempodjęcia
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BURMISTRZ IŁowEJ

-og|!sz! nbór na siinoBŃko
KIERo!!N|KA osRoDK-Ą PoMocY sPoLEczNEJ w IŁowEJ

Kmdydaci ubiegający się o powyższe slano$isko powimi sFełńiać następujące sarunki]
I' NIEZBĘDNE

. q]ksfalcenie syższe odpol'iednicj specjalności umodiwiającc $]ikonywlnie adań na

sp*jalizŃja z akJ*o o€mjfacji lonocy spo]ecaej i tt4letni stdż pnc'v w pomocy społecznej,
bBk plzeciwskazń zdro]votnych do $}konyRmia pracy na Śaro}'isku kieioNńicfym,
oblaatelstwo polskie.
pelna fdolność do c7'yfuości pm$Iych orż korryslanie z pełni praw lublic2jych,
brak pra$onocnego słamia 2 pŹeslępsNa ufuyślne i a eospoddowmić finanslni publicznyni
orr nieposzlako*da opinia.

II. DODATKOWE
doświadczenie w zdądaniu jednostkami olgmifa.lnymi lrowadzącyni dzialalność zgodńje f
pżepŃani usta$} o finansach publicznych'
posiadanie co najnDiej s'letniego $żn pńcy ńa slańoqisklch kierołniczYch'. fnajonrośópE$€administacyjnego,safooĘądorveeo.nnansorvego ilp'. umicjętności oiganDacyjńe i ńegocjlc'jne onz pEcy wresFolc.. ÓbŚluca końputer!.
f najoność językó]v obc)ch'

' dyspozycyjlośćikonunikatyłność
III, ZAKRIS WYKONYWANYCII ZADAN NA STANOWTS(U PRACY

obeimuicn.in.:
. ki erowm ie dzialalnośoi ą ośrodka'

ieal]acja zadań okJeślolych s usał'ie o pofuocy spoleczuej i i'Dych pŹekŹoych do

. wspo]tLia|aie 2 innyni jednoŚlkani oĘmizacyjnyni cniny,. pĘygolosy[eie plopozycji odpoqjedfi na ińleI?elaĆje. Miosti i zaD{ania radlych,. pońoszenie odpowiedfialności za mcr}torycznądfialalność oPs oEz jeco orEeizację,
jakość i dyscFlinę pracy'

Kandydaci ubiegający się o stanołisko Kierownika ośrodka Ponocy spohcznej w ltovcj'
zobowiązani są zloŁć n!s(tpują.9 dokunenty:

. uasadnienje ubieganiasię o slano\'isko Kieiovnika ośrcdka Pomoc} społcczneiw llosej'

. zyc'orys z opńen praĆy załodołej,

. kłestiońdiusz osobo$' dla osoby ubiesającej się o zalrudnicnie.

. dokunenl' pot$'ierd2ającc posiadane wyksnalcenie' klvllifikacje i pżebieg pEc' zaNodowej,

. uświadczenie leka$tie o bEku pzeciMskuń zdrcuotnych do $}kon'Mnia pEcy m
showisku kiero$niczym

. oświadcfńie o niekańlności fa PrzeslęPslNa ufu]ślne oru, że nie loczr się pźeciwko nienu
posĘpoRale Kame'

. ośwbdczenic o zdolnośc i do .z'mości prawntch oru koŹysleiu 2 pelni prawlDblichych,
t oświadczenie. że kand'r/dalnie b}'] karany zakazen pełnienia fllŃcji kietoMiczych zNiązmych z

dysponowmiem środkmi publicaynri'
t deklaiację o ńo,nv'wm teminie pżystą]rienia do pracy'

ofłly naleft skladać w aklejonych koPenach z n@iseń:
..Kicrołnik ośrodka Pomocy spo|eczncj ł llo$ej. oFERTA'

w siedzibie Urędu Miejskieso \' !łoqej Śk€laliat pokój n l.| do 16.03.200'r do godz l4|J
ocela ofeń onz rczmoĘ z ltandydatanri odbędą się po lv/B tenninie o temnrie rczmosf sfbmni
kandydaci zostanąodlęblie porviadonrieni'


