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OGŁOSZENIE 

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RESKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE 

STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 

I. Opis stanowiska pracy: 

1. Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Resku. 

2. Forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na okres próbny z możliwością 

przedłużenia. 
3. Wymiar czasu pracy - 1 etat. 

4. Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2021 r. 

II. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych 

w pełnym wymiarze czasu pracy, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. 

III. Wymagania niezbędne: 

1. Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, 

którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego 

przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku. 
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii. 
6. Dobra znajomość i obsługa komputera oraz programu MS Office. 
7. Znajomość regulacji prawnych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o dodatkach 

mieszkaniowych, prawo energetyczne, o finansowaniu zadań oświatowych, karty dużej 

rodziny, zachodniopomorskich krat seniora i rodziny. 

IV. Wymagania dodatkowe 

1. Wykształcenie wyższe. 

2. Umiejętność organizacji pracy własnej. 

3. Dokładność, systematyczność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków. 

4. Samodzielność, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, kultura 

osobista, odporność na stres, empatia. 

5. Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków. 

6. Prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji. 
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V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Realizacja zadań z zakresu obsługi kancelaryjnej: 

a) kompleksowa obsługa Centrum pod względem organizacyjnym; 
b) prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej, w tym nadzorowanie 

poprawności składania korespondencji do wysyłki, organizacja wysyłki i odbioru 

wysyłki; 

c) wprowadzanie dokumentów do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, 

przekazywanie dokumentów po zadekretowaniu do poszczególnych zespołów; 

2. Realizacja zadań z zakresu obsługi mieszkańców: 

a) wydawanie druków zgodnie z obowiązującymi procedurami dla spraw 

realizowanych przez Centrum; 

b) przyjmowanie składanych dokumentów, ze wstępną weryfikacją pod względem ich 

kompletności i poprawności; 
c) obsługa dodatków mieszkaniowych, energetycznych; 

d) pomoc materialna dla uczniów 

e) obsługa Karty Dużej Rodziny, Zachodniopomorskiej Karty Seniora, 

Zachodniopomorskiej Karty Rodziny; 

f) współpraca z instytucjami publicznymi; 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Resku, w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%. 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. Podpisane własnoręcznie Curriculum vitae (CV) oraz list motywacyjny; 

2. Podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie; 

3. Kserokopia dokumentu potwierdzających wyksztalcenie (potwierdzona za zgodność                 

z oryginałem); 

4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie 

zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem), a w przypadku pozostawania 

w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata  o zatrudnieniu wskazujące datę jego 

rozpoczęcia; 

5. Inne dodatkowe dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczające posiadane 

kwalifikacje i umiejętności -ukończone kursy, szkolenia, warsztaty itp. (potwierdzone 

za zgodność z oryginałem). 
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Oświadczenia kandydata: 

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw 

publicznych; 

b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

c) o nie toczącym się postępowaniu karnym o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego; 

d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na danym stanowisku. 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. 

VIII. Termin i miejsce składania ofert: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 17 maja do 27 maja 2021 

roku do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Centrum), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Dotyczy naboru na  stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi mieszkańca”: 

1. osobiście w budynku Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Bohaterów Monte 

Cassino 10, II piętro (pokój 201); 

2. pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych ul. Bohaterów Monte Cassino 10,                      

72  -315 Resko; 

3. do skrzynki podawczej, która znajduje się na budynku Centrum Usług Społecznych, 

ul. Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 Resko. 

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

IX. Dodatkowe informacje: 

Rekrutacja na ww. stanowisko przebiegać w dwóch etapach: 

 etap I – weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych 

przez powołaną Komisję Konkursową; 

 etap II – test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 

i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej /www.bip.cus.resko.pl/.  

                                                                                                                                     DYREKTOR 

                                                                                                                  Centrum Usług Społecznych w Resku 

                                                                                                                                 Agnieszka Kardasz 



 
 

Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 10, 72-315 Resko 

               Tel. 91 39 51 396, 537 837 839; fax. 91 39 51 205, E-mail: sekretariat@cus.resko.pl 
 

 

Obowiązek informacyjny RODO: 

1. Administratorem Danych jest Centrum Usług Społecznych w Resku. 

2. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c)- obowiązek prawny w związku z art. 22(1) kodeksu pracy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie wniosku. 

3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do I etapu naboru jak i nie przejdą II etapu 

naboru przechowywane będą w kadrach Centrum Usług Społecznych w Resku przez okres 3 miesięcy od dnia 

upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru 

swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. 

4. Dane nie będą przetwarzane automatycznie ani profilowane. 

5. Dane nie będą przekazywane poza obszar EU. 

6. Przysługują Państwu prawa dostępu do danych,  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Gdy uzna Pan/i że przetwarzanie narusza dane osobowe- przysługuje Panu/i prawo skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 


