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DYREKTOR CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W BYDGOSZCZY

OGLASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZ^DNICZE:

Specjalista (ds. prawnych)

Yz etatu

1. Wymagania niezbedne:

- wyksztalcenie wyzsze prawnicze,

- niekaralnosc za przestepstwa scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwa

skarbowe,

- petna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzystanie z pehii praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

- staz pracy co najmniej 1 rok,

- doswiadczenie w pracy na rzecz osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym lub/i beneficjentow

pomocy spolecznej,

- wiedza z zakresu pomocy spotecznej, prawa cywilnego, karnego,

- znajomosc Ustawy o pracownikach samorz^dowych, zatrudnieniu socjalnym oraz Kodeksu Pracy,

- odpowiedzialnosc, rzetelnosc, systematycznosc, samodzielnosc,

- latwosc nawi^zywania kontaktow interpersonalnych.

3. Zakres podstawowych zadari wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie spraw organizacyjnych Centrum pod wzgl^dem formalno-prawnym,

b) sporz^dzanie projektow umow, porozumien i wewnetrznych aktow normatywnych,

c) doradztwo w zakresie sporz^dzania ofert, specyfikacji i innych dokumentow, w tym ich

opiniowanie,

d) pomoc prawna w prowadzeniu spraw pracowniczych,

e) wspolpraca z instytucjami zewnetrznymi w zakresie pomocy na rzecz uczestnikow

Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego,

f) prowadzenie zajec z zakresu podstaw prawa dla uczestnikow Programu Centrum,

g) udzielanie konsultacji uczestnikom Programu w sprawach dotycz^cych ich sytuacji zyciowej oraz

podstawowych porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeri spotecznych oraz zagadnien z zakresu

pomocy spolecznej.



4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) zyciorys - curriculum vitae,

c) swiadectwa pracy (kserokopie),

d) kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych posiadane wyksztalcenie,

e) kserokopie zaswiadczeri o ukoriczonych kursach, szkoleniach, itp.,

f) posiadane referencje,

g) wlasnorecznie podpisane oswiadczenie kandydata o posiadaniu pemej zdolnosci do czynnosci

prawnych i korzystaniu z pemi praw publicznych,

g) wtasnor^cznie podpisane oswiadczenie kandydata o niekaralnosci za umyslne przestepstwo

scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,

h) wlasnorecznie podpisane oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych w zakresie potrzeb wynikajacych z procesu rekrutacji,

i) wlasnorecznie podpisane oswiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

obywatelstwa innego kraju Unii Europejskiej lub innego panstwa.

5. Informacje dodatkowe:

a) w miesi^cu poprzedzaj^cym date upublicznienia niniejszego ogloszenia zostal osi^gnieJy 6 %

wskaznik zatrudnienia osob niepemosprawnych w Centrum Integracji Spolecznej im. Jacka Kuronia

w Bydgoszczy,

b) procedura naboru przeprowadzana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorz^dowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) oraz ustanowionego Zarz^dzeniem nr

20/2008 Dyrektora Centrum Integracji Spolecznej im. J. Kuronia w Bydgoszczy z dnia 21 lipca

2008r. Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzednicze w Centrum Integracji Spolecznej im.

J. Kuronia w Bydgoszczy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac od dnia ukazania si§ niniejszego ogloszenia do dnia

23 pazdziernika 2015 roku w zamknietej kopercie w siedzibie Centrum Integracji Spolecznej Bydgoszczy

im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy przy ul. Smolenskiej 43 lub przeslac poczt^ z adnotacj^ na kopercie

,,Nabor na stanowisko - Specjalista". Aplikacje, ktore wpfyna^ do Centrum po uptywie powyzszego terminu

nie bed^ rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Jankowska - specjalista ds. kadr i plac - pod numerem

telefonu 516-081-825 lub (52) 348-61-74.
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