Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze nr K.111.2.2019
z dnia 03.12.2019 r.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań”
ul. Ks. Bpa Adamskiego 22
40-069 Katowice
poszukuje 1 kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor/Inspektor/Starszy inspektor
w Dziale Administracyjno – Gospodarczym do spraw zamówień publicznych i zakupów
Zatrudnienie od stycznia 2020 r.
Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe









posiadanie obywatelstwa polskiego,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
znajomość stosowania zasad Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (system operacyjny Windows, edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
minimum 3-letni staż pracy w jednostkach samorządowych,
minimum 3-letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:











znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności
rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
doświadczenie na podobnym stanowisku,
znajomość systemu pomocy społecznej,
umiejętność organizacji pracy własnej,
komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:







Organizacja postępowań o zamówienia publiczne oraz zamówienia poza procedurą ustawową, prowadzenie
dokumentacji, sporządzanie harmonogramów oraz sprawozdań z zamówień publicznych,
Weryfikacja pod kątem obowiązujących przepisów koniecznych do realizacji wniosków o wszczęcie procedury
zakupowej,
Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
Sprawdzanie ofert pod względem rachunkowym,
Planowanie i realizacja obowiązujących procedur PZP we współ pracy z komórkami wewnętrznymi DPS
„Przystań’,
Nadzór nad realizacją zawartych umów.

Warunki pracy:


pełny wymiar czasu pracy,



miejsce pracy - DPS „Przystań” 40-069 Katowice ul. Ks. Bpa Adamskiego 22,



wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach
sztucznie oświetlonych,



praca na stanowisku podlegającym bezpośrednio pod kierownika Działu Terapeutyczno – Socjalnego.

Wskaźniki zatrudnienia:
W listopadzie 2019 r. wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „Przystań” w Katowicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił
mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:











podpisany kwestionariusz osobowy wypełniony w takim zakresie, jaki jest niezbędny z uwagi na wymagania
postawione w informacji o naborze,
list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu – odręcznie podpisany,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z RODO
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, zamierzających
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
dotyczącego preferencji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadkach gdy jednostka osiąga
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6 %.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:
w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem osoby składającej ofertę z adnotacją:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor/ Starszy inspektor w Domu Pomocy Społecznej
„Przystań”
w Dziale Kadr DPS „Przystań” pokój nr 2 w Katowicach ul. Ks. Bpa Adamskiego 22 od poniedziałku do piątku
00
00
w godzinach od 7 do 15 w terminie do dnia 13.12.2019 r.
Aplikacje które wpłyną do DPS „Przystań” po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje dodatkowe:
Wzór Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny na stronie BIP DPS
„Przystań” w zakładce Praca.
Wzór oświadczenia o ochronie danych osobowych i o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do
czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych jest dostępny na stronie internetowej BIP DPS
„Przystań” w zakładce Praca.
Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotycząca dalszej procedury
rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odesłane kandydatom za
pośrednictwem poczty.
Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, po
upływie tego terminu zostaną zniszczone.

Kandydat/ka wybrany/a do zatrudnienia, przed podjęciem pracy, będzie zobowiązany/a dostarczyć zaświadczenie,
uzyskane z KRK, na własny koszt, potwierdzające niekaralność, wcześniej zadeklarowaną w stosownym oświadczeniu.
Dodatkowe informacje : tel.( 032) 2515 – 216

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach
Anna Piotrowska

