
Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OPS.021.3.2013 

 Dyrektora MGOPS w Dobrodzieniu  
z dnia 23 maja 2013 r. 

 
 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu ogłasza nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu 
 

Stanowisko urzędnicze-.............................................................. 
  
 1. Wymagania niezbędne: 
 - ..................................................................................................................................................... 
 -..................................................................................................................................................... 
 - ................................................................................................................. 
 2. Wymagania dodatkowe: 
 - ...................................................................................................................................................... 
 - ...................................................................................................................................................... 
 - ...................................................................................................................................................... 
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 - ................................................................................................................................................ 
 - ................................................................................................................................................ 
 - ................................................................................................................................................ 
 4. Wymagane dokumenty: 
 - życiorys (CV) 
- list motywacyjny 
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 
- kopie świadectw pracy, 
-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o zdolności do 
czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
- kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach. 

 
5. Warunki pracy i płacy 
-…………………………………. 
6. Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzieniu 
lub składać osobiście w siedzibie MGOPS w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1 pok. Nr 2 w terminie od 
....................do ..................... w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:  
 „ Nabór na stanowisko..............................................w terminie do dnia ....................."  
                                                              (nazwa stanowiska) 

Oferty kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu 
wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 
7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej MGOPS w Dobrodzieniu  /www.bipmgops.dobrodzien.pl/ oraz na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu 
kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 
223, poz. 1458)". 

http://www.bipmgops.dobrodzien.pl/

