Bgdzin 2018-11-19
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bgdzinie
oglasza
otwarty i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko urzgdnicze:

Inspektor w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania

o NiepelnosprawnoSci

1. Wymagania niezbedne:
1) obywatelstwo polskie;

2) wyksztalcenie vryhsze oraz minimum roczny staZ pracy lub
3) wyksztalcenie Srednie oraz minimum 3 letni sta?pracy;
4) pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie zpeNni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem

s4du za umySlne przestgpstwo Scigane

z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia.
7) znajomoS6 przepis6w prawnych z

zakresu: Ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudtrianiu os6b niepelnosprawnych oraz akt6w wykonawczych,
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego,

2. Wvmagania dodatkowe:

1) znajomoSi obslugi programu - Elektroniczny Krajowy System Monitoringu
Orzekania o NiepelnosprawnoSci;

2) mile widziane doSwiadczenie w pracy w Zespolach ds.

Orzekania

o NiepelnosprawnoSci;

3) bardzo dobra znajomo56 obslugi komputera (Microsoft-Office);
4) umiejgtno6d organizowania wtrasnej pracy;
5) wlaSciwy stosunek do klienta pomocy spolecznej;
6) umiejgtnoSt pracy w zespole;
7) umiejgtnoSd pracy w stresie i pod presj4 czasu.
3. Zakres wykonywanvch zadafi na stanowisku:

l)

przyjmowanie

i

sprawdzanie pod wzglgdem merytorycznym wniosk6w w sprawie

wydawania orzeczefr

2)
3)

o stopniu niepelnosprawnoSci,

niepelnosprawnoSci

i wniosk6w w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieri,
przyjmowanie i sprawdzenie pod wzglgdem merytorycznym wniosk6w o wydanie
legitymacji dla os6b niepelnosprawnych przed i po 16 roku 2ycia,
prowadzenie rgcznych rejestr6w wplywu wniosk6w w sprawie wydawania
orzeczefro stopniu niepelnosprawnoSci, niepelnosprawno6ci i wniosk6w w sprawie
wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnief, wniosk6w legitymacji os6b
niepelnosprawnych,

4)

prowadzenie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania
o NiepelnosprawnoSci,

5)
6)

przygotowywanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzeniaposiedzeri sklad6w
orzekajqcych,
protokolowanie po siedzeri sklad6w orzekaj4cy ch,

1) sporzqdzenie i sprawdzenie dokumentu:
8)

orzeczenie o stopniu niepelnosprawnoSci,

orzeczenie o niepelnosprawno6ci, orzeczenie o wskazaniach do ulg
legitymacj a osoby niepelnosprawnej,
poradnictwo dla os6b niepelnosprawnych.

i

uprawnieri,

4. Warunki pracy:
1)

2)
3)
4)
5)
5.

miejsce wykonywania pracy: budynek Starostwa Powiatowego ul. Ignacego
Krasickiego 17, 42-500 Bgdzin,
stanowisko pracy: warunki szkodliwe na danym stanowisku nie wystgpuj4.
wymiar etatu - pelny etat;
budynek zpodjazdem, dostosowany do w6zk6w inwalidzkich
stanowisko - inspektor w PZON.

Wvmagane dokumentv:
1) CY wraz z informacjami o wyksztalceniu i dotychczasowym przebiegu pracy
zawodowej - wlasnorgcznie podpisane;
2) kopie dokument6w potwierdzajqcych sta2 pracy oraz do6wiadczenie zawodowe
poSwiadczone za zgodnoSd z oryginalem przez osobg skladaj4c4 dokumenty
aplikacyjne;
3) kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie i dodatkowe kwalifikacje
poSwiadczone za zgodnoS6 z oryginalem przez osobg skladaj4cq dokumenty
aplikacyjne;
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie (wedlug wzoru
zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Bgdzinie) - wlasnorgcznie podpisany;
5) klauzula informacyjna dla kandydat6w (wedlug wzoru zamieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bgdzinie) - wlasngrgcznie podpisana;
6) podpisane o$wiadczenia ntezlgdne w procesie rekrutacji (wedlug wzoru
zarnieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Bgdzinie):

7) ewentualnie kopia dokumentu
8)

potwierdzaj4cego niepelnosprawnoS6
poSwiadczona za zgodno$6 z oryginalem przez osobg skladaj4c4 dokumenty
aplikacyjne;
inne niezbgdne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji poSwiadczone za
zgodnoS6 z oryginaNemprzez osobg skladaj4c4 dokumenty aplikacyjne.

Przez poSwiadcz enie za zgodnoSd z oryginaNem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bgdzinie rozumie zlohenie na kserokopii kahdego dokumentu podpisu przez kandydata
skladajqcego ofertg, poprzedzonego dopiskiem ,,za zgodnoSd z oryginalem".

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bgdzinie wskaZnik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych, w rozumieniu przepis6w o rehalilitacji zawodowej i spolecznej oruz
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w miesi4cu poprzedzajqcym datg upublicznienia
ogloszenia o naborze na wolne stanowisko urzgdnicze - inspektor w PZON bylniZszy ni26Vo.

W

Oferty naleZy skladad w zamknigtych kopertach z podanyrn adresem zwrotnym w terminie
do 03.12.2018 r. do godziny 13:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bgdzinie, 42-500 Bgdzin, ul. Ignacego Krasickiego l7 z dopiskiem: .,Oferta na wolne
o NiePelnosPrawnoScirr.

Aplikacje, kt6re wplyn4 do Centrum po wyZej okreSlonym terminie nie bgd4 rozpatrywane.

Lista Kandydat6w, kt6rzy zostali zakwalifikowani do II etapu naboru jest upowszechniana
przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej

O

miejscu

i

terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu kwalifikacyjnego kandydaci,
II etapu naboru zostajq powiadomieni pisemnie (mailowo) bydL

zakwalifikowani do

telefonicznie.
Informacjg o wynikach naboru upowszechnia sig niezwlocznie przez publikacjg w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania o NiepelnosprawnoSci
przez okres co najmniej 3 miesigcy.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt6ry zostanie wyloniony w procesie rekrutacji zostan1
dolqczone dojego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne kandydat6w niewylonionych w drodze naboru jak r6wnie2
dokumenty aplikacyjne niespelniaj4ce wymagari formalnych oraz dokumenty, kt6re wplyngly
po terminie podlegaj 4 zniszczeniu.
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