
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA JEDNO WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych – 1 etat

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

1.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie prawnicze, ekonomiczne,
administracyjne),

2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa,

3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS
2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE),

4) co najmniej roczny staż pracy w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych
i wydawania decyzji administracyjnych,

5) bardzo dobra znajomość języka obcego (preferowany język: angielski lub niemiecki)

6) bardzo dobra znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3
stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. z 2013 r.,poz.3).

2. Wymagania dodatkowe :

1) umiejętność pracy w grupie

2) umiejętność analizy dokumentów występujących w postępowaniach administracyjnych,

3) umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy prowadzenie spraw związanych
z realizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego jego kompetencji wynikających z
następujących ustaw i rozporządzeń:

1) Kodeksu postępowania administracyjnego,(Dz.U z 2013 r. poz. 267)

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013r.poz.596,),
4) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. dotyczące stosowania systemów

zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz
członków do ich rodzin przemieszczających się granicach Wspólnoty.

5) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972r. ustalające sposób stosowania rozporządzenia
Rady Nr 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników
najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się

w granicach Wspólnoty.

6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.

8) Decyzja nr E 1 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu
przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.



9) Decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady
(EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (EW) nr
883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds.
Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,

10). Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku
zbiegu praw do świadczeń rodzinnych.

4.Informacja o warunkach pracy:

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,

- wymiar czasu pracy : pełny etat

- miejsce świadczenia pracy : siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego.
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 %.

7. Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów lub
przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor
do spraw świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

w terminie do dnia 17 listopada 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku
naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

http:// www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie. Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 z późn.zm).

p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej w Rzeszowie

Barbara Krawczyk

www.rops.rzeszow.pl

