
OGŁOSZENIE 
o naborze na stanowisko referenta ds. administracyjno - biurowych 

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu zaprasza do składania 
aplikacji na referenta ds. administracyjno - biurowych. 

 
I.  Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu,                           
ul. Wojska Polskiego 130 
 
II. Określenie stanowiska: referent ds. administracyjno - biurowych  
 
III.1.Wymagania niezbędne: 
1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nie posiadające 
obywatelstwa polskiego zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.                       
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ); 
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; 
3) niekaralność za umyślnie przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 
4) wykształcenie – wyższe 
5) doświadczenie zawodowe minimum 3 lat stażu pracy w pomocy społecznej; 
5) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych; 
6) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  
7) znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
8) znajomość ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; 
 
2.Wymagania dodatkowe: 
1) umiejętność organizacji pracy; 
2) umiejętność pracy w zespole; 
3) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność; 
4) odporność na stres; 
 
IV. 1.Zakres zadań na tym stanowisku: 
1) analiza i ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów osób 
ubiegających się o świadczenie w ramach programu ,,Rodzina 500 plus” oraz zasiłków 
rodzinnych;                                                                                                                                 
2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie wypełniania dokumentacji 
wiązanej z ustawami 
3) wprowadzanie danych dotyczących świadczeń rodzinnych oraz programu ,,Rodzina 500 
plus” do programu POMOST STD; 
4) przygotowywanie i sporządzanie decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych; 
5) egzekwowanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydawanie decyzji w tym 
zakresie;                                                                                                                                                
6) przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,                  
7) sporządzanie sprawozdań;  
8) rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; 
9) obsługa telefoniczna;  



2.Informacja o warunkach pracy: 
1) praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu przy ul. Wojska 
Polskiego 130;                                                                                                   
2) rodzaj pracy: praca biurowa z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego;                                 
3) wymiar czasu pracy: pełen etat; 
4) bezpieczne warunki pracy na stanowisku;  
 
3. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu wynosił mniej niż 
6 %. 
 
V. Wymagane dokumenty: 
1) życiorys (CV); 
2) list motywacyjny; 
3) dokument poświadczający wykształcenie; 
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 
5) oświadczenie o niekaralności; 
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw 
publicznych;                                                                                                                                           
7) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). 
 
VI. 1. Termin i miejsce składania dokumentów: 

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, 
w zamkniętej kopercie, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Terespolu,  
ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol z dopiskiem: „Oferta na stanowisko referenta ds. 
administracyjno- biurowych; 

2) Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 marca 2016r (decyduje data wpływu 
do MOPS Terespol). Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Terespolu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane; 

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu 
Miasta Terespol oraz na tablicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu; 

4) Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 83 375 21 02; 
5) Kierownik MOPS zastrzega sobie prawo do jego odwołania procesu rekrutacyjnego, 

bez podania przyczyny; 
 

                                                                               Kierownik MOPS  

                                                                                                                                Justyna Szkuta  

 


