
Wieruszów, dn. 02.07.2018

Oferta pracy na stanowisko gońca
 
Miejsko  – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wieruszowie  poszukuje  osoby do  pracy na
stanowisku: 
GONIEC – umowa zlecenie, miejsce pracy: Gmina Wieruszów  

Informacje o zleceniu:

Przedmiotem zlecenia jest roznoszenie przygotowanych przesyłek pocztowych do klientów
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie zamieszkałych na terenie Gminy
Wieruszów,  przynoszenie  zwrotnych  potwierdzeń  odbioru  oraz  dwukrotnie  awizowanej
i nieodebranej korespondencji,  a także pozostawianie awizowanej korespondencji w Sekretariacie
tut. Ośrodka.

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.

2. Ukończone 18 lat.
3. Wykształcenie minimum średnie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

6. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności określonych w informacji o zleceniu.
7. Znajomość topografii miasta i gminy Wieruszów.

8. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w szczególności
rozdziału dotyczącego doręczeń.

9. Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji.
10. Odpowiedzialność, dokładność, rzetelność, dypozycyjność.

11. Nieposzlakowana opinia.
12. Własny środek transportu.

13. Mile widziane doświadczenie na stanowisku Gońca.

Termin realizacji umowy zlecenia:
15.08.2018 – 15.10.2018

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
2. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

3. Oświadczenie kandydata o pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni



praw publicznych.
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności gońca.
6. Oświadczenie kandydata o znajomości topografii miasta i gminy Wieruszów.

7. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.
8. Oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych

zawartychw ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania zgłoszeń:
Zgłoszenie  należy  złożyć  w  Sekretariacie  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej  w  Wieruszowie,  lub  pocztą  na  adres:  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów w terminie do 31.07.2018 r.

Szczegółowych informacji w przedmiocie w/w oferty pracy można uzyskać pod nr telefonu 

62 78 41 554.

Osoba do kontaktu:

Ewa Szandała - Kierownik MGOPS w Wieruszowie

Kierownik MGOPS w Wieruszowie
Ewa Szandała




