Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
specjalista w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie
wymagane:
wyższe
magisterskie,
pożądane:
ekonomiczne,
socjologiczne, w zakresie integracji europejskiej,
b) doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata doświadczenia w pozyskiwaniu środków
finansowych, realizacji i rozliczaniu projektów z funduszy programów pomocowych Unii
Europejskiej,
c) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz
obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) nieposzlakowana opinia,
g) znajomość problematyki funduszy Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem
pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków
pomocowych, w tym krajowych,
h) znajomość kluczowych strategicznych dokumentów programów operacyjnych na lata
2014-2020 (PO WER, RPO WD 2014-2020),
i) umiejętności w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych, realizacji
i rozliczania projektów w systemie SL2014,
j) umiejętność prowadzenia budżetu i obsługi finansowej projektu,
k) umiejętność przygotowywania wniosków o płatność z uwzględnieniem specyfiki
jednostki samorządowej,
l) bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków
i znajomość procedur zamówień publicznych,
m) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
n) bardzo dobra znajomość programów MS Word, MS Excel, MS Power Point.
2. Wymagania dodatkowe:
odpowiedzialność,
systematyczność,
dokładność
w
działaniu,
umiejętność
samodzielnego znajdowania rozwiązań, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w
zespole, umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych
z funduszy unijnych, międzynarodowych i krajowych źródeł finansowania
wspierających działania społeczne w formie projektów i programów aktywizacyjnych
w obszarze finansowym,
b) udział w procesie aplikowania o zewnętrzne finansowanie działań głównie w zakresie
tworzenia budżetu i zakresu rzeczowego projektu zgodnie obowiązującymi wytycznymi
oraz kompletowanie odpowiedniej dokumentacji,
c) koordynowanie
działań
finansowych
w
procesie
realizacji
projektów
współfinasowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności:
- monitorowanie projektów pod kątem postępu finansowego,
- monitorowanie wydatków, nadzór nad wypłatą dodatków i rozliczanie czasu pracy
pracowników MOPS zaangażowanych w realizację projektu,
- przygotowywanie wniosków o płatność w obszarze finansowym,
- weryfikacja formularzy zmian w projekcie,
- prowadzenie korespondencji z instytucjami w zakresie finansowej realizacji
projektów,
- współpraca z Wydziałem Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia
w kwestiach finansowych i planowania wydatków,

- współpraca z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w obszarze finansowym
dotyczących realizowanych projektów,
- współpraca z realizatorami projektu i pracownikami MOPS zaangażowanymi we
wdrażanie projektu,
- współpraca z organami przeprowadzającymi kontrole w związku z realizacją
projektów oraz koordynacja wdrażania zaleceń pokontrolnych,
d) przygotowywanie analiz i sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych,
rocznych) dotyczących realizowanych projektów,
e) udział w procedurach zamówień publicznych.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
b) CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem,
c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
g) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
h) kopia dokumentu, zgodnego z dokumentem określonym w przepisach o służbie
cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nie posiadających
obywatelstwa polskiego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w MOPS wynosi mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie MOPS,
ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław lub pocztą na wskazany adres Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalista w Centrum
Pracy Socjalnej i Rodziny w terminie do dnia 11 lutego 2022 r.
Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS.
List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
„Oświadczam, iż
wyrażam zgodę*
nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie przez administratora, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
moich danych osobowych, innych niż wskazane w
art. 221 Kodeksu pracy i ustawie
o pracownikach samorządowych, zawartych w ofercie pracy i dokumentach do niej
dołączonych, w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalista w
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.”
..............................................
(data i podpis kandydata do pracy)
*zaznaczyć właściwe

W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta nie
będzie rozpatrywana.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).
Pani/Pana dane będą przetwarzane w procesie naboru. Szczegółowa informacja o
przetwarzaniu danych osobowych wynikająca z art. 13 RODO znajduje się w Biuletynie
Informacji Publicznej MOPS w zakładce oferty pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
http://bip.mops.wroclaw.pl/?cid=51&bip_id=585

