
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  
ogłasza na nabór na stanowisko 

Konsultant pomocy społecznej – prawnik  
w projekcie „Sukces Gdańskiej Rodziny” - 0,5 etatu współfinansowanym przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie 
systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. 

 
I. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU 

1. Kompleksowa obsługa formalno - prawna działań w projekcie „Sukces Gdańskiej 
Rodziny” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

2. Sporządzanie projektów/wzorów dokumentów (pism, uchwał, oświadczeń, 
pełnomocnictw, decyzji administracyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu 
prawnego z zakresu ustawy pomocy społecznej i innych ustaw, itp.) 

3. Opiniowanie dokumentów pod kątem prawnym 
4. Konsultowanie i opiniowanie odwołań do SKO i innych organów odwoławczych 
5. Nadzór nad terminowością rozpatrywania odwołań 
6. Występowanie w sprawach sądowych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa 
7. Informowanie pracowników projektu o wprowadzonych zmianach  

w obowiązującym stanie prawnym 
8. Wsparcie metodyczne prawne dla pracowników realizujących projekt 
9. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych, pracowników realizujących 

projekt (przygotowanie materiałów szkoleniowych) w tym organizacja i realizacja 
szkoleń wewnętrznych 

10. Prowadzenie karty czasu pracy w trakcie realizacji projektu 
11. Przygotowanie sprawozdań z zakresu obszaru realizowanych zadań 
12. Prowadzenie oceny rozwiązań organizacyjnych przyjętych w pilotażu 

 
II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

1. Wykształcenie wyższe – prawnicze 
2. Doświadczenie w pracy w instytucji pomocy społecznej 
3. Praktyczna znajomość zagadnień prawa cywilnego, Kpa, ustawy o Prawie 

zamówień publicznych, ustawy o pomocy społecznej i inne niezbędne do pracy  
z rodziną z dziećmi 

4. Dobra obsługa komputera (znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office) 
 
III. WYMAGANIA DODATKOWE 

1. Umiejętność pracy w sytuacji dużego obciążenia 
2. Obowiązkowość, sumienność, systematyczność 

 
IV. TERMIN REALIZACJI  

Sierpień 2012 r. – październik 2013 r. 
Miejsce pracy – MOPR ul. Marynarki Polskiej 134A 

 
V. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada) 
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
3. List motywacyjny 
4. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej niezbędnej do wykonywania oferowanej pracy 
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 

z pełni praw publicznych 
6. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w związku z prowadzonym 



naborem na prowadzenie doradztwa prawnego w ramach zatrudnienia na  
0,5 etatu”. 

 
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w kancelarii lub 
korespondencyjnie w terminie do 06.08.2012 r. (decyduje data wpływu) na adres: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub na 
e-mail: rekrutacja@mopr.gda.pl. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem (w temacie e-maila 
lub na kopercie) „Konkurs: konsultant pomocy społecznej – prawnik – projekt „Sukces 
Gdańskiej Rodziny”. 
Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


