
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  
ogłasza konkurs/nabór na stanowisko pracownika obsługi -  

goniec  
w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej  

- umowa o pracę na czas określony 
 

I. Główne obowiązki 
1. Ewidencjonowanie korespondencji 
2. Doręczanie korespondencji – przesyłek zwykłych, poleconych i za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru oraz paczek na terenie Miasta Gdańska 
3. Rozliczanie się z dostarczonych i nie dostarczonych przesyłek. 

 
II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie minimum średnie 
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych 
3. Umiejętność obsługi komputera 
4. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego – w zakresie (rozdział 8 

kpa – doręczenia), 
 
III. Wymagania dodatkowe 

1. Znajomość topografii miasta Gdańska 
2. Prawo jazdy kat. B 
3. Posiadanie własnego samochodu 
4. Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność 
5. Dyspozycyjność 
6. Wysoka kultura osobista 
7. Umiejętność pracy w zespole. 

 
IV. Wymagane dokumenty 

1. Aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada) oraz 
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania 
na stronie www.bip.mopr.gda.pl) 

2. List motywacyjny 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje 
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 

z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii 
5. Oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu) za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe 

6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z prowadzonym konkursem na 
stanowisko gońca w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej oraz na publikację 
nazwiska i imienia w BIP Ośrodka”. 

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na czas pracy w systemie równoważnym - 
zakładany czas pracy w godzinach 11:00 -19:00. 

 
V. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 5 kwietnia 2013 r.  
w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć 
dopiskiem „Konkurs – goniec”. 
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów 
pod wskazany adres. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 
Przewidywany termin zatrudnienia od 15 czerwca 2013 r. 


