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Dyrektor Rodzinnego Domu dla Dzieci w Zamościu
Rodzinny Dom dla Dzieci w Zamościu ul.Infułacka9l1

1.Wymagania niezbędne, formalne:

a) obywatelstwopolskie,

b) wykształcenie co najmniej Średnie,

c) posiadanie co najmniej 5 - letniego staŻlpracy,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oruz korzystanie z pełni ptaw

publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarŻęnia

publicznego lub umyŚlne przestępstwo skarbowe,

0 brak pozbawienia, o gr aniczenia lub zawieszeni a v,rładzy rodzicielskiej,

g) wypełnianię obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku

do kandydata wynika ztytułu egzekucyjnego,

h) posiadanie pozytywnej opinii otganizatora pieczy zastępczĄ dotyczącej predyspozycji

do pełnienia funkcji dyrektora,

i) brak przeciwskazań do kierowania placówką opiekuńczo - wychowawczą Ępu
rodzirrnego, co zostaŁo potwierdzone zaświadczeniem lękarskim wystawionym ptzez

Iekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

j) nieposzlakowanaopinia,

k) znaj omoŚó zasad funkcj onowania samorządu terytorialnego or az przepisów prawa z nim

związany ch, w szczególności ustaw:

o ustawa o pracownikach samorządowych,

o ustawY o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczĄ,

o ustavvy o pomocy społecznej,

o Kodeks pracy.
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2.Wymagania dodatkowe:

a) posiadanie Świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez organtzatora

pieczy zastępczej lub prowadzonego przęz ośrodek adopcyjny dla kandydatów do

prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego (spełnienie

wymogu jest konieczne przed zawarclęm umowy o pracę z wyłonionym kandydatem)

b) preferowane doŚwiadczenie w pracy z dziecmt,

c) wysoki poziom umiejętnoŚci społecznych,

d) umiejętnośó radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

e) wysoka kultura osobista, sumiennośó, kreatywność, umiejętnośc zatządza1ia,

tozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, umiejętnośó pracy w zespole,

rzęczowość, komunikatywność, łatwośó nawiEzywania kontaktów interpersonalnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

a) zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i wychowania oraz zabezpieczenie

pottzeb bytowych' rozwojowych, emocjonalnych, zdrowotnych, społecznycl.l

i religijnych;

b) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności Za ich
prawidłowe wykorzystanie,

c) reprezentowanie placówki na zewnątrz,

d) współpraca z MCPR, sądem rodzinnym, jednostkamt ptęczy zastępczej i wspierania

rcdziny,

e) współpraca z rcdziną naturalną wychowanków.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)

b)

c)

d)

e)

zyciorys (Cv) zuwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i stażu praay,

list motywacyjny,

oŚwiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego'

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

kserokopie dokumentów potwierdzĄących posiadane wykształcenie i staŻ pracy

(kserokopia świadectwa ukończenia szkoĘ Średniej albo dyplomu lub zaśwndczenie

o ukończeniu studiów, kserokopie świadęctw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

oŚwiadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarŻęnia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
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h) oświadczenle, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz

korzysta z p eŁni praw publi czny ch,

i) oświadczenie o braku pozbawienia, ograniczenia lub zawieszeniawładzy rodzicielskiej,

j) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki

obowiązek w stosunku do kandydata wynika ztytlłŁu egzekucyjnego,

k) posiadanie pozyĘwnej opinii organizatorapieczy zastępczej dotyczącej predyspozycji

do pełnienia funkcji dyrektora,

l) zaśwrudczęnie lekarskie wystawionym przezlekarza podstawowej opieki zdrowotnej

o braku przeciwskazan do kierowania placówką opiekuńczo - wychowawczą typu

rodzinnego,

m) świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez otgartizatora pieczy

zastępczej lub prowadzonego przęz ośrodek adopcyjny dla kandydatów do prowadzenia

placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego (spełnienie wymogu jest

konieczne przed zaularciem umowy o pracę z wyłonionym kandydatem),

n) klauzula informacyjnadotycząca administratora danych osobowych przetwatzanych do

celów rekrutacji (klauzula dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Miasta ZamoŚć - menu oolnne''>''Nabory'').

S.Warunki pracy na stanowisku

a) zatrudnienie w pełnym wmiatze czagJpracy)

b) praca w siedzibie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Zamościuo ul. Infułacka 9/L

c) wykonywanie czynności opiekuńczo wychowawczych, administracyjnych,

gospodarczych,

d) współpraca z MCPR, sądem, organtzatorem Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

w Zamościu, oŚrodkiem adopcyjnym' placówkami ochrony zdrowia i edukacyjnymi,

rodzicami dzieci umieszczonych w placówce,

e) v,yjazdy słuŻbowe.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zamość, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi

mniej nlż 6 o/o,



Wymagane dokumenty aplikacyjne taleĘ składać w zamkniętych kopertach z podanym

adresem zwrotnym osobiście w siędzibie Urzędu lub na adres: Urząd Miasta Zamość - Rynek

Wielki 13, (kancelaria ogólna) _ z dopiskiem: ,, 26 listopada2020 r.''

Aplikacjeo które wpłyną po wyżej okreŚlonym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJB:

osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do

dalszego etapu postępowania, będą informowane telęfonicznie bądź e- mailem o rodzaju

techniki naboru, która zostanie zastosowana otaz o terminie i miejscu przeprowadzenia

dalszego etapu naboru. osoby , których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacje związane procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy

Urzędu pod numerem (84) 677-23-3l.

Klauzula informaryjna dla kandydatów na wolne stanowiska urzędniczeo w Ęm
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i kierownicze stanowiska

urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Miasta dostępna jest na stronie BiuleĘnu

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość - menu ,,inne'')''nabory''

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej im:x,J:-"l . .: 'i orM na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta

Zamoścptry :ul. Rynek Wielki 13.
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