
                                                       Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym 

    

Jednostka                      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 4a, 23-204 Kraśnik 

ogłaszająca:                + 48 81 825 1579 

                                   + 48 81 826 0961 

                                     mops@mops.krasnik.pl  

 

Oferowane                  referent ds. kadr i płac w MOPS Kraśnik 

stanowisko:  

Data ogłoszenia:         10.05.2016r 

Termin składania         25.05.2016r 

dokumentów: 

 

Wymagane                     Wykształcenie wyższe 

wykształcenie:  

 

Wymagania związane    Niezbędne: 

ze stanowiskiem:                 1) wykształcenie wyższe, preferowane administracja, ekonomia, prawo, 

     2) co najmniej 3-letni staż pracy, 

     3) biegła znajomość obsługi komputera 

     4) preferowana znajomość języków obcych, 

     5) znajomość zagadnień z zakresu : ustawy Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach 

         samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 

        o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy Kodeks 

        Postępowania Administracyjnego i Kodeks Cywilny, 

     6) spełnienie wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii.    

     Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile   

     znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania 

                                            niezbędne oraz w największym stopniu spełniającym wymagania    dodatkowe)   

     jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu  

     potwierdzającego niepełnosprawność. 

     Dodatkowe: 

1) preferowane cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, empatia,   

    komunikatywność, dyspozycyjność,    

2) inicjatywa i operatywność, 

3) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy, 

4) umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu, 

5) znajomość programu komputerowego Comarch Optima w zakresie kadr i płac, 

6) znajomość obsługi programu Płatnik, 

7 znajomość obsługi programu bankowego. 

     

Zakres obowiązków:           1) naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców i sporządzanie list ich  

                                                wypłaty, sporządzanie list wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń    

                                                Socjalnych, 

                                             2) rozliczenia z ZUS 

                                             3) rozliczenia z Urzędami Skarbowymi, 

                                             4) prowadzenie spraw kadrowych pracowników MOPS Kraśnik oraz 

                                                 zleceniobiorców, 

                                             5) sporządzanie sprawozdań do GUS, 

                                             6) rozliczanie składek na PFRON 

 

Wymagane dokumenty:      1) życiorys zawodowy (CV), 

                                            2) list motywacyjny, 

                                            3) wypełniony kwestionariusz osobowy, 

                                            4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy, 

                                            5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

                                                publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku zatrudnienia na  

                                               stanowisko pracownik jest obowiązany dostarczyć dokument z Krajowego Rejestru   

                                               Karnego o niekaralności, 



                                            6) dokumenty stwierdzające, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, 

                                            7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych  

                                                osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z wymogami ustawy  

                                                o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r (tekst jedn. Dz.U. z 2015r 

                                                poz. 2135 z późn. zmianami), 

                                            8) dokumenty dodatkowe wg. uznania kandydata. 

 

Warunki pracy:                  -  praca przy komputerze, 

                                           -  praca decyzyjna, 

                                           -  praca w zespole, 

                                           -  codzienny kontakt telefoniczny, 

                                           -  wyjazdy służbowe. 

 

Wskaźnik zatrudnienia     W kwietniu 2016r (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) 

zatrudnienia osób              wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS Kraśnik, w rozumieniu  

niepełnosprawnych            przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  

w jednostce:                       niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. 

 

Miejsce składania              Kandydaci proszeni są o składanie ofert w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Dokumentów:                    Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a, w zamkniętych kopertach (z adresem do 

                                           korespondencji) oraz z aktualnym numerem telefonu, z dopiskiem „Konkurs na    

                                           stanowisko referenta ds. kadr i płac w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”,   

                                           w terminie do 25.05.2016r.                    

                                           Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

                                           Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez 

                                           Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku. 

                                           W I etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie 

                                           decyzję o dopuszczeniu do II etapu. 

                                           W II etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z  kandydatami. 

                                           W III etapie komisja dokona ostatecznej oceny kandydatów. 

                                           O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

                                           Informacje o konkursie można uzyskać pod. nr. telefonów:  (81) 825 1579 lub  

                                           (81) 826 09 61. 

 

Uwagi:                               O stanowisko referenta ds. kadr i płac mogą ubiegać się osoby posiadające polskie  

                                           obywatelstwo a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, 

                                           którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa,  

                                           przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

                                          

            

Załączniki:   kwestionariusz osobowy 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie dokumentu: Halina Chęcińska 

Dodano do BIP dnia: 10.05.2016 r. 


