
GOPS: Nabór na stanowisko urzędnicze  Podinspektor  ds. obsługi dłużników 

alimentacyjnych 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Opinogórze Górnej 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 

podinspektor ds. obsługi dłużników alimentacyjnych 
 

Wymagania niezbędne: 

1. obywatelstwo polskie 

2. pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych, 

3. wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne, 

4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, 

 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. biegła umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego 

2. samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, 

3. umiejętność pracy w zespole, 

4. umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji, 

5. wysoka kultura osobista 

 

Zakres wykonywanych zadań: 

1. znajomość przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania 

egzekucyjnego w administracji, udzielania pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, udostępniania informacji gospodarczych, 

2. prowadzenie dokumentacji dot. dłużników alimentacyjnych, 

3. współpraca z Komornikiem w sprawach egzekucji należności alimentacyjnych 

4. współpraca z PUP w zakresie aktywizacji dłużników alimentacyjnych, 

5. przygotowywanie wniosków o ściganie dłużników za przestępstwo nie wywiązywania 

się ze zobowiązań alimentacyjnych, 

6. prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji 

Wymagane dokumenty: 

1. świadectwo ukończenia szkoły wyższej – oryginał lub uwierzytelnione kopie, 

2. CV oraz list motywacyjny, 

3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, 

4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystania z 

pełni praw publicznych, 

5. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniem publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 



2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych, 

Druk kwestionariusza i oświadczeń jest dostępny na stronie podmiotowej   Urzędu Gminy w  

Opinogórze Górnej w Biuletynie Informacji Publicznej- www.ugopinogora.bip.org.pl  w 

zakładce Jednostki Organizacyjne Gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 

Dokumenty aplikacyjne: lit motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym 

podpisem oraz zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o O ochronie danych osobowych (Dz. 

U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).  

 

Dodatkowe informacje: 
 

Zatrudnienie: na czas określony – na okres 1 roku w wymiarze ½  etatu. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej lub pocztą na adres: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Opinogórze Górnej, ul. Krasińskiego 4, 06-406  Opinogóra 

Górna z dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektor ds. obsługi dłużników 

alimentacyjnych" w terminie do dnia  31 marca  2011 roku do godz. 15 
45

 

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do GOPS w  Opinogórze 

Górnej. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

 

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).  

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w  

Opinogórze Górnej w Biuletynie Informacji Publicznej –www.ugopinogora.bip.org.pl  w 

zakładce Jednostki Organizacyjne Gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - oraz na 

tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka. 

 

pobierz kwestionariusz   

pobierz osiwdczenia  

   

http://www.ugopinogora.bip.org.pl/
http://www.ugopinogora.bip.org.pl/
http://www.grudusk.com/pliki/nabory/gops_2011/kwestOsUbZatrud.pdf
http://www.grudusk.com/pliki/nabory/gops_2011/oswiadczenia.pdf

