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zał. Nrl
do Zarządzenia Nr 7/2019
Dyrektora DPS w Rudzie Róż.
z dnia 07.08.2019r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej
ogłasza nabór w drodze otwartego konkursu na stanowisko

ZLastępcy Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej..Ruda Różanieęka_.

1. Wymagania niezbędne:
1.   wykształcenie wyższe
2.   co najmniej 5-cio letni staż pracy ogółem, lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata

działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
3.    obywatelstwo polskie

pełna zdolność-do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

6.   -brak kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
7.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
8.   posiadanie nieposzlakowanej opinii wraz z opiniami z poprzednich miejsc pracy lub

referencje

11. Wymagania dodatkowe:
1.   pożądane wykształcenie wyższe w zakresie administracji
2.   doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, w tym co najmniej 5-1etnie

doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3.   znajomość funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej
4.    znajomość zagadnień dotyczących zarządzania jednostką organizacyjną, znajomość Ustawy

o Pomocy Społecznej , Ustawy o Finansach Publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu
Postępowania Administracyj nego, Ustawy o Samorządzie Powiatowym

5.    samodzielność w realizacji zadań
6.   pozyskiwanie fiinduszy ze środków zewnętrznych

Predyspozycje osobowościowe:
dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołem i organizacj i pracy, samokształcenie i
doskonalenie zawodowe,komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dokładność ,
uczciwość,obiektywność, inicjatywa i dynamika w działaniu, umiejętność myślenia strategicznego,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, samodzielność w realizacji zadań

111. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Ścisłe współdziałanie z Dyrektorem Domu i Głównym Księgowym
2. Koordynowanie działalności oraz bezpośredni nadzór nad realizacją zadań w podległych
działach
3. Nadzór nad przygotowywanymi procedurami, zarządzeniami wewnętrznymi dotyczącymi
działalności podległego działu oraz kontrola nad ich wdrażaniem
4. Współdziałanie z Kierownikami podległych komórek organizacyjnych w zakresie
planowania   i realizacji najważniej szych zadań.
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5. Egzekwowanie, aby podejmowane działania były poprzedzone  analizą w zakresie
konieczności, niezbędności i kosztów realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Domu oraz podległych pracowników
odnoszących się do realizowanych działań.
7.  Bieżący nadzór oraz odpowiedzialność za stan higienicznousanitamy pomieszczeń Domu,
sprawność uządzeń,sprzętu, systemów sygnalizacji alarmowych tj. p.poż oraz imych
8. Odpowiedzialność za sprawne fimkcjonowanie kontroli zarządczej w Domu
9. Podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania jednostki.
10. Realizacj a zaleceń pokontrolnych w zakresie podległego działu.
11. Pozyskiwanie środków unijnych
12. Prawidłowe i terminowe sporządzanie obowiązującej dokumentacji w podległym dziale."

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
w  Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wysokość wynagrodzenia
Zastępcy Dyrektora zostanie ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2009 Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Rudzie Różanieckiej  z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania pracowników DPS w Rudzie Różanieckiej z późniejszymi zmianami.

VI. Wymagane dokumenty:
1.   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2.   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do

naboru  na stanowisko Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Ruda Różaniecka
3.   kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie
4.   kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy
5.    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
6.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni

prąw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwascigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
7.   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji

związanych ze stanowiskiem pracy

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym czytelnie adresem zwrotnym
i dopiskiem"Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Rudzie
Różanieckiej" w teminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku na adres ;
Dom Pomocy Społecznej 371613 Ruda Różaniecka lub osobiście w w/w terminie do godz.15.30
w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.

VIII. Informacje dodatkowe:

Niemamożliwościprzyjmowaniadokumentówaplikacyjnychdrogąelektroniczną.Aplikacje,
któreniewpłynąlubniezostanązłożonewteminiewyżejwskazanymniebędąrozpatrywane.



Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej na kopercie oznakowanej jak wyżej,
wpisuje datę wpływu( w przypadku przesłania oferty pocztą za datę wpływu uważa się datę
doręczenia przesyłki do Domu Pomocy w Rudzie Różanieckiej).

IX. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią infomiację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym
w ogłoszeniu o naborze.

X. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania fomalne określone w pkt.Vl ogłoszenia
i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie intemetowej
BIP oraz na tablicy informacyjnej DPS Ruda Różaniecka.

XI. Kandydaci spelniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie powiadomieni
o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o teminie i miej scu
posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej , celem przeprowadzania dalszego etapu naboru.

XII. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie intemetowej BIP
oraz na tablicy informacyjnej DPS Ruda Różaniecka.

XIII. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną
odesłane pocztą.
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