
 

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Stowarzyszenie Integracja na Plus 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
 

PRACOWNIK SOCJALNY 
 

do projektu pn. Skarszewski CIS na BIS współfinansowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

w wymiarze etatu: 1/2 etatu 

w Centrum Integracji Społecznej w Skarszewach 

adres: ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy 

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – na okres od 01.04.2020r. do 31.05.2023r. 

 

1. Wymagania niezbędne: 

1) wykształcenie średnie, 

2) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych 

warunków: 

a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 

b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; 

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do 

zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika 

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,  nauki o rodzinie. „ 

3) łącznie co najmniej 5 lat stażu na stanowisku Pracownika Socjalnego lub na innym stanowisku 

wymagającym realizowania zadań zbieżnych z zadaniami Pracownika Socjalnego 

4) Znajomość ustaw: 

a) Ustawa o pomocy społecznej, 

b) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym,  

c) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

d) Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego  

5) kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. 

stanowisku oraz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 

6) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, 

7) nieposzlakowana opinia, 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) umiejętność pracy w grupie,  

2) znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office, 

3) komunikatywność, 

8) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,  

9) prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem, 

4) doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, 

5) mile widziane ukończenie szkoły/kursu na kierunku instruktor terapii uzależnień,  

6) doświadczenie pracy z rodziną dysfunkcyjna oraz osobami z uzależnieniami i ich członkami rodzin, 

7) doświadczenie w pracy systemem TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) rekrutacja uczestników Centrum Integracji Społecznej, 

2) współudział w opracowywaniu programów szkolenia dla uczestników CIS, 

3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,  

4) opracowywanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego, 

5) prowadzenie dokumentacji uczestników Centrum Integracji Społecznej,  
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6) opiniowanie wniosków o przedłużenie okresu uczestnictwa,  

7) stała współpraca z pracownikami GOPS w Skarszewach,  

8) stała współpraca z pracownikami Centrum Integracji Społecznej,  

9) prowadzenie pracy socjalnej indywidualnej, 

10) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji,  

11) wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu realizowanych czynności, zadań powierzonych 

przez Kierownika Centrum oraz obowiązujących przepisów. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

1) życiorys (CV), 

2) list motywacyjny, 

3) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

4) inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, 

jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych, 

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

6) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty  potwierdzające zatrudnienie i staż pracy, 

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa 

popełnione umyślnie, 

8) oświadczenie o stanie zdrowia, 

9) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego” w terminie do dnia  

16 marca 2020r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym 

terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie 

internetowej integracjaplus.pl oraz na tablicy informacyjnej. 

 

5. Klauzula informacyjna  

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 

Skarszewy  

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel.: 606 916 221, biuro@integracjaplus.pl 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność uczestnictwa w naborze. 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres rekrutacji. 

5) Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do 

cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.  

  

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. z 

2018 r. poz. 917 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265),  art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 

4.5.2016).  

Koordynator Projektu 

 

Karol Szczepiński  

Skarszewy, dnia 5 marzec 2020r. 


