
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi:  

pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej  

w Wydziale Aktywizacji  

(1 etat, umowa o pracę) 

 

I. Główne obowiązki 

1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy w ramach programów 

integracyjnych dla osób, które uzyskały status uchodźcy lub otrzymały ochronę 

uzupełniającą 

2. Diagnoza sytuacji cudzoziemców poprzez przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych 

3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących przyznania 

pomocy w ramach indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców 

posiadających ochronę międzynarodową 

4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych przyznającej świadczenie pieniężne 

na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego 

5. Kompletowanie i systematyczne prowadzenie pełnej, wymaganej przepisami 

dokumentacji w zakresie udzielanych świadczeń 

6. Opracowywanie indywidualnych programów integracji 

7. Obsługa programu POMOST 

8. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych i tworzenie baz danych 

9. Sporządzanie list wypłat świadczeń i list składek ubezpieczeniowych 

10. Przekazywanie zgłoszeń ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego 

11. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi proces integracji 

cudzoziemców 

12. Udzielanie cudzoziemcom informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi 

instytucjami 

13. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

14. Opracowanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych  

i innych 

15. Współpraca z komórkami organizacyjnymi MOPR w zakresie powierzonych 

zadań, a objętych zakresem czynności 

 

II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego 

(zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy społecznej) 

2. Znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków,  

w tym ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom 

3. Umiejętność przeprowadzania wywiadu środowiskowego 

4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem 

5. Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność 

6. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel) 

 

III. Wymagania dodatkowe 

1. Doświadczenie zawodowe w instytucjach pomocy społecznej 

2. Umiejętność obsługi systemu elektronicznego Pomost Std 

3. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (preferowany rosyjski, 

angielski) 



4. Znajomość Modelu Integracji Imigrantów (uchwała Nr XXVI/673/16 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 30 czerwca 2016 r.) 

 

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 

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 obywatelstwa polskiego, 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 2 września 2022 r.  

w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem 

„Nabór - pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej  

w Wydziale Aktywizacji”. 

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 - Wydział Aktywizacji ul. Leczkowa 1A 

2. Czas pracy - poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30, środa 

w godzinach od 8:00 do 17:00, piątek w godzinach od 7:30 do 14:30. 

3. Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4.200 zł do 4.650 zł + wysługa lat 

(ostateczna kwota 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%. 


