
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

o naborze kandydatów na wolne stanowisko  
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Wymiar etatu: pełen etat

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej 
w Koninie, ul. Południowa 1

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe, 
3. udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy,
4. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
5. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
7. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
9. nieposzlakowana opinia,
10. znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, 

ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach
samorządowych, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
2. doświadczenie w zakresie problematyki pomocy społecznej,
3. biegła obsługa komputera i Internetu,
4. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność oraz odporność 

na stres.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:                                    
Zakres zadań wynika ze Statutu Domu Pomocy Społecznej w Koninie będącego Załącznikiem
Nr 1 do Uchwały Nr 437 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 r. oraz z Regulaminu 
Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koninie, w szczególności:

1. Nadzór i organizowanie pracy Domu Pomocy Społecznej w Koninie.
2. Opracowywanie oraz sporządzanie na podstawie uchwalonego budżetu Miasta planu

dochodów i wydatków.
3. Opracowywanie dokumentacji oraz aktów wewnętrznych dotyczących działalności DPS

w Koninie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Prawidłowe  gospodarowanie  środkami  finansowymi,  przestrzeganie  dyscypliny

finansowej i budżetowej środków będących w dyspozycji DPS w Koninie.
5. Zaciąganie  zobowiązań  i  dokonywanie  czynności  prawnych  na  podstawie  

i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Konina.
6. Nadzór  nad  prawidłowym  rozpoznaniem,  diagnozowaniem  i  realizacją  potrzeb

podopiecznych.
7. Dbałość  o  zapewnienie  i  utrzymanie  odpowiedniego  standardu  usług  świadczonych

przez DPS w Koninie.



8. Reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej w Koninie na zewnątrz, w tym także przy
czynnościach  prawnych  w  zakresie  pełnomocnictw  udzielonych  przez  Prezydenta
Miasta Konina.

9. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie i innymi instytucjami
w zakresie realizacji zadań DPS w Koninie.

10. Przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych z zakresu prawa
pracy dotyczących jednostki, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru 
dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie (bip.konin.eu),

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe
kwalifikacje,

3. życiorys – curriculum vitae,
4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji (bip.konin.eu),
6. oświadczenie o niekaralności (bip.konin.eu),
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji (bip.konin.eu).

WYMOGI FORMALNE:

1. Złożenie wymaganych dokumentów.
2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-10.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Koninie, pl. Wolności 1, pokój 102 lub poprzez przesłanie pocztą na 
adres: Urząd Miejski w Koninie, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: "Dotyczy naboru
na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie."      

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 2 czerwca 2020 r.                             

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:            
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do 
dalszego postępowania zostaną  poinformowane pisemnie lub telefonicznie.       
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Koninie.
Informujemy,  że w miesiącu  poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych  w  DPS  Konin,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  
i  społecznej  oraz  o  zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych,  wynosił  poniżej  6%.
Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Konin, dnia 19 maja 2020 r.


