
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W EŁKU
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie  wykształcenia  wyższego  na  kierunkach:  praca  socjalna,  pedagogika,

pedagogika specjalna, politologia, prawo, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub

nauki o rodzinie;

b) znajomość zagadnień dotyczących  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;

c) znajomość zagadnień związanych  z  rehabilitacją społeczną i  zawodową osób

niepełnosprawnych  zwłaszcza  ustawy  o  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeń do w/w ustawy;

d) min.  3  lata  udokumentowanego  doświadczenia  zawodowego  we  współpracy  z

osobami niepełnosprawnymi (warunek konieczny);

e)  minimum  3  lata  doświadczenia  w  pracy  w  administracji  publicznej  (warunek

konieczny)

2. Wymagania dodatkowe:

a)doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;

b)  znajomość zasad funkcjonowania administracji  publicznej  oraz Kodeksu Postępowania

Administracyjnego;

c) mile widziane ukończone szkolenia i studia podyplomowe z zakresu zarządzania i pozyskiwania

środków unijnych;

d) biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office) i innych urządzeń biurowych;

e) wysokie zdolności interpersonalne;

f) wysoki poziom kultury osobistej;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udzielanie informacji dotyczących warunków, jakie należy spełniać by móc ubiegać się o

dofinansowanie  ze  środków  PFRON  w  ramach  rehabilitacji  społecznej  osób

niepełnosprawnych;

b) udzielanie informacji dotyczących procedur składania wniosków o dofinansowanie i

dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku;

c) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym przy wypełnianiu wniosku;

d) pomoc w korzystaniu ze stron internetowych celem wyszukiwania danych 

organizatorów i ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne;



e)udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych;

f)  udzielanie  informacji  o  jednostkach  realizujących  zadania  na  rzecz  osób

niepełnosprawnych;

g) współpraca z organizacjami z terenu Powiatu Ełckiego działającymi na rzecz osób

niepełnosprawnych;

h) pomoc osobom niepełnosprawnym (uczestnikom projektów) w dotarciu na zajęcia

i)  realizacja  pracy  socjalnej  w  ramach  realizowanych  projektów  na  rzecz  osób

niepełnosprawnych;

j)  wsparcie  rehabilitacji  zawodowej  osób  niepełnosprawnych  (kontakt  z  potencjalnymi

pracodawcami),  współpraca  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Ełku  oraz  Ochotniczym

Hufcem Pracy);

k)  motywowanie  uczestników  projektów  (osób  niepełnosprawnych)  do  zmiany  postaw

i sytuacji życiowej;

l) pomoc osobom niepełnosprawnym- niewidomym i słabo widzącym- oraz poruszającym się

o  kulach  lub  na  wózku  w  załatwianiu  spraw  urzędowych,  wypełnianiu  wniosków

i dokumentów

ł) współpraca z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

m) pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych

studiów;

d) kwestionariusz osobowy;

e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym kopie świadectw

pracy;

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  z  udokumentowanym  doświadczeniem  zawodowym  we

współpracy z  osobami  niepełnosprawnymi należy składać w terminie do dnia 20.01.2014 r.  do

godz.  12:00   w  kopercie  z  dopiskiem  „Nabór  kandydatów  na  stanowisko  doradca  ds.  osób

niepełnosprawnych" osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy

ul.  Piłsudskiego 5 lub  za  pośrednictwem poczty.  Dokumenty  aplikacyjne,  które  wpłyną do

Urzędu  pocztą po  wyżej  określonym  terminie  nie  będą rozpatrywane.  Nie  ma  możliwości

składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Postępowanie  kwalifikacyjne  przeprowadzone  zostanie  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  w



Zarządzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Nr 1/2006 z dnia 10

stycznia 2006 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Ełku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej.

Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku


