
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:  

Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

(1 etat, umowa o pracę) 

 

I. Główne obowiązki 

1. Organizowanie i koordynowanie pracy zespołu podległych pracowników 

2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań wynikających  

z regulaminu placówki 

3. Planowanie całodobowej obsługi interwencyjnej w ośrodku 

4. Opracowywanie planów pracy, przygotowywanie sprawozdań, sporządzanie 

prognoz potrzeb, dokonywanie analiz i oceny zjawisk 

5. Integrowanie lokalnego środowiska, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

osób i rodzin 

6. Podejmowanie działań w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków 

negatywnych zjawisk społecznych 

7. Uczestnictwo w działaniach interwencyjnych poza siedzibą ośrodka 

8. Wsparcie pracowników przy organizowaniu interwencji na i poza terenem 

ośrodka 

9. Współpraca z instytucjami publicznymi i podmiotami niepublicznymi w zakresie 

realizacji zadań 

10. Kontrola dokumentacji prowadzonej przez podległych pracowników pod kątem 

zgodności z obowiązującymi standardami 

 

II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na 

stanowisku (szczególnie: praca socjalna, pedagogika, psychologia, nauki  

o rodzinie) 

2. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (w przypadku braku 

specjalizacji z zakresu pomocy społecznej dopuszcza się możliwość uzupełnienia 

wykształcenia do dnia 31.12.2020 r., a na dzień złożenia oferty należy złożyć 

pisemne oświadczenie do uzupełnienia kwalifikacji w terminie do 31.12.2020 r.) 

3. Dyplom ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

4. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 4 lata stażu pracy w obszarze pomocy 

społecznej 

5. Znajomość problematyki z zakresu pracy socjalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem zjawiska interwencji kryzysowej, przemocy domowej, 

uzależnień 

6. Znajomość ustawy o pomocy społecznej 

7. Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

8. Znajomość rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

9. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego 

10. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych 

11. Znajomość ustawy o finansach publicznych 

12. Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych 

13. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych 

14. Umiejętność obsługi komputera (MS Office) 

15. Prawo jazdy kat. ,,B” 



16. Umiejętność pracy pod presją czasu oraz podejmowania decyzji w stresie 

 

III. Wymagania dodatkowe 

1. Doświadczenie w pracy z członkami rodzin z problemem uzależnienia, przemocy 

2. Doświadczenie w działaniach interwencyjnych 

3. Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego 

4. Umiejętność organizowania i koordynowania pracy zespołu 

5. Uwrażliwienie na problemy osób, które wymagają wsparcia i ukierunkowania  

w działaniu 

6. Umiejętność dokonywania analizy i oceny zjawisk, które dezorganizują życie  

w rodzinie 

7. Umiejętność nawiązywania współpracy z innymi podmiotami działającymi na 

polu pomocy społecznej 

8. Umiejętność współpracy w zespole 

9. Dyspozycyjność, operatywność i samodzielność w działaniu 

10. Wysoka kultura osobista 

 

IV. Wymagane dokumenty 

1. List motywacyjny 

2. Aktualne cv (z adresem e-mail i numerem telefonu) 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym 

świadectw, dyplomów ukończenia studiów, itp.) 

5. Kserokopie poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia (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: 

Oświadczenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i kwestionariusz 

osobowy do pobrania na stronie internetowej www.bip.mopr.gda.pl. 

Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą. 

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 02.05.2019 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 Kierownik OIK”. 

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. 

W przypadku dużej liczby ofert przewidziany jest etap pisemnego testu z wiedzy 

merytorycznej. 

 

 



VI. Informacje dodatkowe 

1. Miejsce pracy - Ośrodek Interwencji Kryzysowej Gdańsk Pl. Ks. Gustkowicza 13 

2. Czas pracy - poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 7:30 - 15:30, środy  

w godz. 8:00 - 17:00, piątki w godz. 7:30 - 14:30 

3. Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4.000 zł do 4.500 zł + dodatek 

funkcyjny od 880 zł do 1.000zł + wysługa lat (wysokość wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego zależy od posiadanego doświadczenia) 

 
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%. 


