
Swiqtochlow ice, 24.0L.2020r.
Centrum Integracji Spofecznej w Swiqtochfowicach

41-605 Swigtochlowice
ul. Sqdowa 1

oGTASZA NABOR NA WOLNE STANOWtsKo uRZEDN|CZE

Liczba etat6w: 1 
INSPEKT'R

Wymiar etatu: pelny etat

Umowa o pracq z wyronionym kandydatem zostanie zawarta na czas okreSronv.
1. Wymagania niezbqdne:
a) spelnianie wymagai okre(lonych w art. 6 ustawy z dnia 21, ristopada 200gr. o pracownikach

;il;,t"?j:*ch. 
okreslonvch dla stanowisk urz ;dniczvch w odniesieniu do posiadania obywaterstwa

b) wyksztalcenie (rednie oraz 3 lata stazu pracy lub wyksztalcenie wyzsze oraz rokstazu pracy;'' ffi::[[n::i.|ffi'J:tstwo 
popernione umv(lnie, scigane z oskarzenia pubticznego tub umystne

d) petna zdornosc do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z perni praw pubric znych;e) nieposzlakowana opinia; 
"vrc'r!s"'L e vErrrr Prdw puollcznycn, 

!

zie terytorlalnym, finafisach publicznych, kodeks
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

. 

nizacji i zakresu dzialania archiwdw zakladowych,

2. Wymagania dodatkowe:

wo, marketing lub public Relations;
tanych do medi6w;
owadzenia stron internetowych;
ji projektow, warsztat6w bqdl event6w o charakterze

iqzkowoSi, kreatywno6i;

espote;

wydarzei spoleczno_kulturalnych oraz imprez
I ntegracji Spolecznej w Swiqtochlowicach.
przez centrum tj. reportaze, teksty, wywiadv oraz

3.
A

5.

6.

7.

opracowywanie informacji dotyczqcych dziatarnoSci centrum na potrzeby medi6w.Prowadzenie strony internetowej centrum oraz profilijednostkr na portalach spolecznosciowych.Wspolpraca z podmiotami zewnqtrznymi.
Opracowanie ulotek, folder6w i ptakaiOw.

:JJ,":"#t-anie 
przem6wieri, list6w intencyjnych oraz pism okoliczno(ciowych zwiqzanych z dzialalno6cia

t 
ff,:Hffi[:J[l||,cja lokalnej sporecznosci oraz uczestnik6w tpzs poprziz'h)rr***.nie spotkan,



9' Koordynowanie pracy grup wewnqtrznych w ramach indywidualnego zatrudnienia socjalnego.10'Nadz6r kuratorski nad skazanymi na prace spoleczne, w tym stary kontakt iwsp6lpraca z kuratoramisqdowymi.
tt 

l"ril1n::ffiff:iJ"restauracji"u 
Franka" oraz wsp6lpraca z gr6wnym ksiqgowym jednostki w sprawie

1'2'P row adzen ie ko respo nde ncji I istowei, e-ma irowej i jej a rch iwizowa n ie.tt 
#[Tl;ilj;.r':;ttn zadan zleconvch przez Dvrektora Centrum Integracji sporecznej

4. Wymagane dokumenty i o5wiadczenia:
a) 2yciorys (CV);

b) list motywacyjny;
c) kopia Swiadectw ukoriczonych szk6l i

z oryginatem;
dyplomu ukoficzonych studi6w, potwierozone za zgodnoSi

d) oSwiadczenie o niekaralno6ci za przestqpstwa popetnione umyslnie, (cigane z oskarzenia publicznego lubumySlne przestqpstwa skarbowe;
e) oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnej oraz korzystania z pelni praw public znych;f) kopie dokumentdw po6wiadczajqcych doswiadczenie zawodowe, potwierdzone za zgodno(i z oryginarem;g) oswiadczenie o nieprowadzeniu dzialalno:ici gospodarczej rub o charakterze prowadzonej dziararnoscigospodarczej;

h) o6wiadczenie kandydata o braku przeciwwsl<azari zdrowotnych do pracy na stanowisku; !i) inne dokumenty po(wiadczajqce o posiadanych kwalifikacjach i umielqtno6ciachli) kwestionariusz osoby ubiegaiqcej siq o zatrudnienie - zarqcznik nr 1k) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych *..rr-r.rr'rul.;,oro."r, nJbo' na worne stanowiskaurzqdnicze w centrum Integracji sporecznej w swiqtochlowicach _ zarqcznik nr Z5. Wskainik zatrudnienia os6b niepefnosprawnych:
wskalnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabiritacjizawodowej i sporecznej oraz zatrudnianiu os6b niepernosprawnych, wynosi poni2ej 6%.
6' Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej KandydacizostanQ poddani 3 etapowemu konkursowi:I etap - ocena formalna dokument6w,
ll etap - praktyczny sprawdzian umieiqtnoSciw formie testu,lll etap - kandydaci , ktorzy uzyskajq powy2ej 60% odpowiedzi prawidlowych w tescie przejdq do rozmowykwa I ifikacyj nej oce n iajqcej p redys po zy cje izdo I no5ci o96 | ne.

I"#ff"ffffixadzi Komisja Konkursowa powofana przez Dvrektora centrum Integracji spofecznej

Dokumenty nalezy skladai w zamkniqtych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowiskoinspektora w centrum Integracjispolecznej w Swiqtochto*i1".r," osobi:icie lub iistownie w terminie do dnia03'02'2020 roku na adres: centrum Integracji spolecznej w swiqtochtowicacn ur. sqdowa L, 41_-605 Swiqtochlowice.

Inne informacje

Kandydaci zakwalifikowani zostanq powiadomieni o terminie konKursu terefonicznie.Liczy siq data wptywu dokumentOw Ao jednostki.
Oferty zlo2one po terminie nie bqdq ,ori..ry*.n..
Dokumentacja zlo2ona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 3 miesiqcy.w przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po uplywie tego okresu dokumenty uregajq zniszczeniu.

Dodatkowe informacje moina uzyska. pod numerem terefonu: 32/24-s5s_24.
Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowgj www.cis.swjetochlowice .pl orazna tablicy ogloszed Centrum Integracji spolecznej przy ur.sqoo*uii 
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