
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 
 

 
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

 

Stanowisko – inspektor- w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz 

w OPS Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 
 wymiar czasu pracy 1/1  etatu 

umowa na czas określony 

 

 

 

 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 
 

- wprowadzanie danych do systemu Pomost; 

- sprawdzanie list wysyłkowych z kartotekami; 

- pisanie decyzji dla klientów; 

- segregacja decyzji i teczek z dokumentami. 

 

 

Wymagania konieczne:  
   
- wykształcenie średnie lub wyższe; 

- umiejętność swobodnego posługiwania się aplikacjami MS Office; 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;  

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 

Wymagania pożądane: 
 

- dokładność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 
- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny; 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji; 

- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie; 

- podpisana klauzula o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

rekrutacji, na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (oświadczenie w załączeniu). 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w zamkniętych 

kopertach w terminie do dnia 15.07.2019r. do godz. 14 (liczy się data pieczątki OPS), z dopiskiem „ Oferta pracy na 

stanowisko referent w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz  w OPS Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy” na poniższy adres:  

 

       Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ul. Włókiennicza 54,  04-974 Warszawa 
                                     (  I piętro, sekretariat Ośrodka ) tel. ( 0-22) 872-15-13. 

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

 

                            



 

 
 
……………………………………………………….                                                         ………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie                                                         miejsce i data złożenia oświadczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  NA PRZETWARZANIE 

                                         DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WAWER m.st. 

WARSZAWY, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko ………………………………………………………………… 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych. 

 

Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o 

wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@opswawer.waw.pl ; mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                          ………………………………………………………. 

                                                                                                                          Podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

 

 


