
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:  

od inspektora do starszego specjalisty  

stanowisko ds. innowacji społecznej  
(1 etat, umowa o pracę, stanowisko uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji) 

 

I. Główne obowiązki 

1. Monitorowanie bieżącej sytuacji społecznej oraz działań podejmowanych przez 

Miasto Gdańsk w zakresie pomocy społecznej 

2. Opracowywanie propozycji innowacji w zakresie realizacji usług społecznych,  

w tym możliwości wykorzystywania mechanizmu obligacji społecznych 

3. Opracowywanie propozycji nowatorskich metod pracy z klientami Ośrodka, 

wykazując nowe podejście do pomocy społecznej 

4. Proponowanie rozwiązań stanowiących modernizację funkcjonowania 

administracji Ośrodka w zakresie udzielania pomocy społecznej, zwłaszcza  

w sytuacjach, gdy dotychczasowe rozwiązania nie były wystarczające 

5. Przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne oraz prowadzenie spotkań, 

szkoleń oraz innych form informacyjno - edukacyjnych dla kadry Ośrodka, 

partnerów społecznych, przedstawicieli instytucji, podmiotów publicznych  

i niepublicznych zaangażowanych w realizację innowacji społecznych 

6. Bezpośrednia współpraca z Kadrą Zarządzającą Ośrodka 

7. Współpraca z partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządu 

terytorialnego, administracji rządowej oraz ekspertami zewnętrznymi, sektorem 

prywatnym w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji społecznych. 

 

II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku 

(preferowane kierunki: pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna, 

psychologia, socjologia, zarządzanie) 

2. Udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku o podobnym 

charakterze (opracowywanie, wdrażanie innowacji, itp.) 

3. Doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu finansów oraz realizacji projektów,  

w tym finansowanych przez Unię Europejską 

4. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

5. Znajomość ustawy o pomocy społecznej 

6. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych 

7. Znajomość dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej 

8. Umiejętność przeprowadzania analiz i tworzenia sprawozdań 

9. Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, myślenie kreatywne 

10. Wysoka kultura osobista 

11. Umiejętność pracy w zespołach zadaniowych 

12. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych 

13. Umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych. 

 

III. Wymagania dodatkowe 

1. Ukończone studia podyplomowe lub kurs z organizacji pomocy społecznej 

2. Doświadczenie zawodowe w instytucjach z obszaru pomocy społecznej 

3. Znajomość języków obcych 

 

IV. Wymagane dokumenty 

1. List motywacyjny 

2. Aktualne cv (z adresem e-mail - jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu) 



3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na 

stronie www.bip.mopr.gda.pl) 

4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym 

kserokopie świadectw, dyplomów ukończenia studiów, itp.) 

5. Kserokopie poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kserokopie 

świadectw pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż 

pracy, itp.) 

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  

z pełni praw publicznych 

7. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii 

8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

9. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku moich danych osobowy zawartych we wszystkich dokumentach 

aplikacyjnych składanych w związku z naborem na stanowisko ds. innowacji 

społecznej oraz na publikację nazwiska i imienia w BIP Ośrodka”. 

Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą. 

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 12.12.2016 r.  
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. innowacji społecznej”. 
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów 
pod wskazany adres. 
Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów lub złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub 

poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 

 

VI. Informacje dodatkowe 
1. Miejsce pracy – Gdańsk ul. Leczkowa 1A 
2. Czas pracy – przeciętnie 8 godz. na dobę, przeciętnie 40 godz. tygodniowo,  

w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy 
3. Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - od 3.000,00 zł do 4.000,00 zł  

+ wysługa lat. Ostateczna kwota wynagrodzenia uzależniona jest od posiadanego 
doświadczenia i kompetencji. 

 
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%. 


