
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor  

stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej  
w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej 

 
I. Główne obowiązki 

1. Przyjmowanie pism wpływających do Ośrodka, ich rejestracja w elektronicznym 
systemie obiegu dokumentów Mdok i dystrybucja zgodnie z właściwością 

2. Przyjmowanie pism wychodzących z Ośrodka, ich rejestracja w elektronicznym 
systemie obiegu dokumentów Mdok i tworzenie wykazu przesyłek 

3. Obsługa klientów Ośrodka w zakresie udzielania informacji i wydawania 
korespondencji znajdującej się w depozycie 

 
II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie: 
a) podinspektor 

• wyższe – staż pracy na stanowisku o podobnym charakterze nie jest 
wymagany; 

• średnie o profilu ogólnym lub zawodowym w zakresie administracji  
i co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku o podobnym charakterze; 

b) inspektor 

• wyższe i co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku o podobnym 
charakterze; 

• średnie o profilu ogólnym lub zawodowym w zakresie administracji  
i co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku o podobnym charakterze 

2. Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) 

3. Bardzo dobra obsługa komputera (znajomość pakietu MS Office, Internet 
Explorer, Outlook) 

4. Bardzo dobra organizacja pracy własnej 

5. Umiejętność pracy w zespole 

6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych 

7. Wysoka kultura osobista 
 
III. Wymagania dodatkowe 

1. Doświadczenie zawodowe w instytucjach pomocy społecznej lub innych 
jednostkach budżetowych 

2. Preferowane wykształcenie średnie z zakresu administracji lub wyższe z zakresu 
administracji 

 
IV. Wymagane dokumenty 

1. List motywacyjny 
2. 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) 

3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 
zawodowej 

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 
z pełni praw publicznych 

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 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 naborem na 



stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej 
oraz na publikację nazwiska i imienia w BIP Ośrodka”. Oświadczenie należy 
opatrzyć własnoręcznym podpisem. 

 
V. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 7.03.2014 r. 
osobiście w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć 
dopiskiem „Nabór – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej”. 
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. 

 
 
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w rozumieniu przepisów 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy 
niż 6%. 


