
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ogłasza konkurs na: 
 

wolne stanowisko urzędnicze  
ds. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych  

w Dziale Świadczeń Rodzinnych- Zespół Świadczeń Alimentacyjnych 
 
Opis stanowiska: 
Zadaniem osoby na tym stanowisku będzie prowadzenie postępowania wobec dłużników 
alimentacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, w tym m.in.: 
− kompleksowe prowadzenie akt interesantów, udzielanie informacji klientom w zakresie 

obowiązujących zasad, 
− przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, 
− współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w celu 

pozyskiwania informacji mających wpływ na uprawnienia do świadczeń oraz wpływ na 
wynik prowadzonego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, 

− rozpatrywanie wniosków składanych przez dłużników alimentacyjnych i wydawanie 
decyzji administracyjnych w tym zakresie, tworzenie pism procesowych. 

 
Wymagania wobec kandydatów: 
1. Wykształcenie: 

konieczne: wyższe, kierunek: administracja, prawo, 
Praktyka: konieczna: 2 lata doświadczenia zawodowego 

pożądane: w sektorze administracji 
2. Znajomość przepisów prawa: 

− ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
przepisy wykonawcze do ustawy, 

− kodeks postępowania administracyjnego, 
− pożądane: znajomość przepisów kodeksu postępowania cywilnego 

3. Umiejętności: 
− znajomość obsługi komputera - Pakiet Microsoft Office – (bardzo dobra znajomość 

Excel), 
− zdolność analizowania zebranych materiałów i redagowania pism, 
− praktyczna umiejętność stosowania i interpretowania aktów prawnych oraz tworzenia 

projektów decyzji administracyjnych, 
− umiejętność pracy w zespole. 

 
Wymagane dokumenty 
− aktualne c.v. (z adresem e-mail – jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz osobowy dla 

osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
− list motywacyjny, 
− kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg zatrudnienia, 
− oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności pranych i korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 
− oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
− oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Termin i miejsce składania dokumentów 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 02.03.2012 r.          
osobiście w kancelarii lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gdańsku ul. Leczkowa 1 A Gdańsk lub na adres e-mail rekrutacja@mops.gda.pl. 
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Konkurs – stanowisko ds. podejmowania działań wobec 
dłużników alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych - Zespół Świadczeń 
Alimentacyjnych. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez 
e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 

 


