Dyrektor

RegionalnegoCenlrumPolilykiSFIOIcczncj
zsiedzibaw：91−302LbdZ．ul．Snycerska8

0glaszanabdrkandydatbwdopracy
nastanowiSkostarszegoinsI）ektora

WWydzialeds・rehabiIitacjiosebniepclnosprawnych

Liczbawakatdwiwymiarczasupracy：

letat−peIenwymiarczasupracy

NumerewidencyJnynaboru：

RCPSm／2／2017

FormanawlaZaniastosunkupracy：

umOWaOprace

DatapublikacjiogIoszcnia：

15marca2017r．

Termjnskladaniaofert：

27marca2017r．

Do zakrcsu zadah osoby zatrudnioncj na∴tym stanowisku bedzic nalezalo
WSzCzegelnoSci：

l Wykonywanle Z Wlasnも

…lqiatywyi bez odrebnych polecerl prZelozonych czynnoSci

i obowiazkdw okreSIonych ponizq，a na pOlecenle prZelozonych zadah wynikaiacych

Ze StatutOWql bieZacei dziaJainoSci Regionalnego Centrum Polityki Spolecznql
wLodzi．
2・Prowadzenie szkolehinnych pracownikdw ReglOnalnego Cent…m Polityki SpoJecznd
W

Zakresie

zadah

okTeSlonych

nin噂SZym

Zakresem

czynnoSci，Odpowiednio

dowystepLUaCyChpotrzeb
3

ReaiizaqazadaTIwynikajacychzeStrategiiRozwqiuWqleWbdztwaorazinnychprogramdw

StrategicznychiwqIeWbdzkichwzakreslepOlitykispoJeczng
4・WspdbraCa Z admlnistraq喝∴rZadowa，SamOrZadowa，0rganizaqam−pOZarZadowymi oraz
innymi

jednostkami

reaiizLUaCyml

Zadania

z

obszaru

dzia最高

na

rzecz

osdb

nlepelnosprawnych．

5

Udzielanieinfomaql POdmiotom zainteresowanym utworzeniem zakladu aktywnoSci

ZaWOdowq．
6・Werynkaqia fomalnai merytoryczna wnioskdw o dofinansowanie kosztdw ulworzenia
i

dzialania

zakladbw

aktywnoSc・ZaWOdowやi

ze

Srodkdw

PFRON

bedacych

WdyspozyqiiSamorzqduWqiewddztwaLddzkiego．
7・Wykonywanie

czynnoScI

dofinansowaniekosztdw

Wynikaiacych

z

procedur

realizaq．zadania

z

zakresu

tWOrZeniaidzialaniazakiaddwaktywnoScizawodowqzeSrodkdw

PFRONbedacychwdyspozy函SamorzqduWqiewddztwaLddzkiegoorazSrodkdwzbudzetu
WqiewddztwaLddzkiego．

8・Wykonywanie czynno丸iwynikajacych z procedur rozIiczania pod wzgledem fbrmatno一

merytorycznym zadah z zakresu donnansowania kosztdw utworzenia
i

dziaねnia

zakladdw

aktywnoSci

zawodowd

ze∴Srodkdw

PFRON

bedacych

WdyspozyqiiSamorzadu WqiewddztwaLddzklegOOraZSrodkdwzbudzetuWqiewddztwa
Ledzkiego．

9・Dochodzenle

naleznoScI

Wynikaiacych

z

nieprawidIowd

realizaql

umdw

zawahych

na reaiizaqJe Zadah z zakresu dofinansowanla kosztdw utworzenial dzialania zakJaddw

aktywnoSci zawodowq ze Srodkdw PFRON bedacych w dyspozyqi Samorzqdu
W（涼wddztwaLbdzkiegoorazSrodkdwzbudzetuWqJeWbdztwaLddzkiego．
10・UdzialwpracachdotyczacychzmianwzapISaChprocedur，WSZCZegdinoSciopracowywanie

WZOrdw dokumentdw niezbednych do wlaSciwq realizaql Zadania

WZakresledoflnansowaniakoszt6wutworzeniaidzialaniazakhdbwaktywnoScizawodoweI
Ze Srodkdw PFRON bedacych w dyspozyqi Samorzadu Wqiewddztwa L（idzkiego oraz

Srodk6wzbudzetuWqiewddztwaLddzkiego
ll・WspdIdziaねnie z Wydzlalem KontroIi oraz Wydzialem Finansowo−Ksiegowym
WZakresiereailZag．umdwzawartychnarealizaq zadahzzakresudofinansowaniakoszt（iw

utworzeniaidzialania za批ddw akt）WnOSciZaWOdowqi ze Srodkdw PFRON bedacych

Wdyspozyqij Samorzadu W（加wddztwaLddzkiegoorazSrodkdwzbudzetu Wqiewddztwa

Lddzkiego
12・WykonywanieczynnoSciwynikqiacych zprocedurudzielaniadotaqlWramaCh otwaltych

konkursdw ofeIt dia organizaqlpOZarZadowych orazinnych podmiotdw wymienionych
W aIl・3ust・3ustawy z dnla24kwietnia2003r・O dzialalnoScipozytku publjcznego
i o wolontariacje，Z Zakresu dzialainoSci na rzecz osdb niepehosprawnych ze Srodkdw

PFRON bedacych wdyspozy函WCjewddztwaLddzkiego，WSZCZegdlnoScIWykonywanie
CZynnOSciwynikajacych z procedur rozliczania pod wzgIedem fomalno−merytOryCZnym

dotaql．

13・SporzadzanieinfbmaqlOraZWymaganyChsprawozdarlZZakresurealizowanychzadah

14・Przygotowywaniei opracowywanie materialdw na spotkania，narady，SZkolenla

lkonferenqe
15・Udzialwspotkaniach，naradach，SZkoleniachikonferenqiachzzakresuproblematykiosdb
nlePelnosprawnych．

16UczestnlCtWO W SZkoieniach，kursachlubinnych fbmach podwyzszt劃aCyCh kwaIlfikaqic

zawodowe．

17・ObslugaosdbniepehosprawnychzrdZnymidysfilnkqaml・

18・Monitorowanie stronintemetowych celem uzyskiwaniainfbmaq10

mOZliwoSclaCh

POZySkiwania Srodkdw zewnetrznych krajowych oraz UE na dzialania na rzecz osdb
nlepeJnosprawnych

19WspdlpracazWydzialemds・BadahiAnalizwzakresieprzygotowania‥WStCPnyChzalozeh
mer）tOryCZnyCh badahi analiz，rapOrtdw−POZWal魂cych na monitorowanie efektdw
podejmowanych dzialah orazwdrazanych rozwlaZah w ceIu umozliwienia pod匂mowania

decy乙Ii W Zakresleich modynkaql dla oslagnleCla jak n到epszych rezultatdw pracy

dotyczacychobsza…dziala五narzeczosdbniepehosprawnych・

200piniowanieprqiektdwaktdwprawnychmieszczqcychsiewzakresiezadahmelytOryCZnyCh
Wydzialu．

21WykoTIyWanieinnychczynnoSciwynikaJaCyChzzadahWydzialu

Wymaganianiczbedne（konieczne）：

1posiadanie obywatelstwa poIskiegolub obywatelstwainnego niz PoIska palistwa Unii
Europqisklqiiubinnego
miedzynarodowych

lub

pahstwa，ktdrego

przeplSdw

prawa

obywatelom，na

POdstawle

wspdlnotowego，prZySiugLUe

umdw
PraWO

dopo（据ciazatmdnlenIanaterytOnumRzeczypospolltqPoIskiej，
2・POSiadan−e pelnd zdoinoSci do czynnoScl praWnyCh oraz korzystanie z pehi praw

PubllCZnyCh，

3

mlekaralnoSCzaprzest印StWOPOpelnlOneumySlnle，

4．posladanlenlepOSZlakowanqIOplnll，
5・POSladanleStanuZdrowlapOZWalalaCegOnaZatmdnienienatymstanowISku，

6・WyraZenleZgOdynaprzetwarzaniedanychosobowychzawahychwdokumentachskladanych

W ZWiazku z naborem dia potrzeb niezbednych dia reaiizaglprOCeSu rekrutaqlZgOdnie
ZuStaWaZdnia29sierpnia1997rokuoochronledanychosobowych（C・DzUz2016r，pOZ．

922）・
7

zn劉OmOSCJeykapoIskiego，

8

posiadaniewyksztalceniawyzszegomaglSterSkieg0，

9

posladanleudokumentowanegostazupracypowyzqi5Iat，WtymWjednostkachadmlnlStraql
SamOrZadowglub rzadoweI PrZy realizaql Zadah z zakresu rehabliitag−

ZaWOdoweJ

ispoJeczngOSdbniepehosprawnych：pOWyZej21at
lO・ZnajomoSCi umiく高くnoSC stosowa…a W praktyce∴∴uStaWy Z dnla27slerPnla1997
O rehabilitaq一

r．

輪WOdoweJI SPOlecznei OraZ Zatmdnianiu osdb niepelnosprawnych

OraZ rOZpOrZ如zeh wykonawczych do njnidszej ustawy，

StaWy O dzialalr105cipozytku

Publicznegoiowoiontariacie，uStaWyOSamOrZadziewqleWddztwa，uStaWyOOChronledanych

OSObowych，ZnaIOmOSCdokumentdw：KonwendiONZoPrawachOsdbNlepehosprawnych，
Regionalnego Programu OperacMny Wqiewddztwa Lddzkiego nalata

2014−2020，

WqiewddzkiqiStrategiiwZakresiePolltykiSpolecznqnalata2007−2020，
11・umiqietnoSCIogicznego mySienia，analizy，Syntezy，kreatywnoSC，umieietnoSC korzystania
Z prZeplSdw prawa，komunikatywnoSC，dobra organizaqia pracy，SamOdzieln056，

0bowiazkowo霧，OdpowiedzlalnoSC，WnikliwoSC，umlqetnOSCpracywzespole・

Wymaganiadodatkowe：
Posiadanie ukohczonego kursu／szkoleniaJeZyka mlgOWegO nal poziomie−
elementamym，umlqetnOSCPrZygOtOWyWaniaopracowahimaterialdw，redagowania
PISm・tWOrZeniapr？Cedurizestawieh；ZnaiomoSCobslugikomputera（Word・Excell，

PowerPoint）・urT叩tnOSCnawiazytvaniakontaktdwiwspdlpracyzprzedstawicielami
rdznychinstytuqllpOdmiot6W，umlCjetnoScikomunikacyine．

Wymagancdokumenty：
1．CVwrazzlistemmotywacyJnyIll，
2i kwestionariuszosobowydlaosobyubieg明CqSleOZatrudnienie，

3・kserokopiedokumentdwpotwierdz…南ceposiadanewyksztalcenie，
4・kserokopie dokumentdw potwierdzaiacych niepelnosprawnoSc，Je銅

Zamierzaskorzysta

kandydat

zuprawnienia，OktdlymmOWaWart・13aust・2ustawyzdnia

211istopada2008r・OPraCOWnikachsamPrZ軸owych（Dz・UiZ2016r・POZ・902）
5・kserokopie Swiadectw pracylub／ilnnyCh dokumentdw potwierdzaiacych
POSladany

przez

kandydata

staz

pracy，a

W

PrZyPadku

pozostawania

WZatrudnieniuzaSwiadczenieozatrudnieniuwskaz明CedateJegOrOZPOCZeCla，
6・0Swiadczenie o posiadaniu obywatelstwa poIskiegolub kserokopie dowodu
OSObistego，

7・OSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwainnego niZ PoIska pahstwa Unii

Europejskiejlubinnego pahstwa，ktdrego obywatelom，na POdstawie umdw
miedzynarodowychlub przepISdw prawa wspdlnotowego，prZySlugLUe praWO

dopodieciazatrudnienianaterytohumRzeczypospolitdPoIskiejlubkserokopie
dokumentu tozsamoSci potwierdzajacego posiadane przez kandydata
Obywatelstwo，

8・dokumenty potwierdzaiace znaiomoSC jezyka poIskiego（dotyczy kandydatbw
nieposiadaiacychobywatelstwapoIskiego），
9・0gwiadczenieoposiadaniupelnejzdolnoScidoczynnoSclpraWnyChikorzystanlu
ZPelniprawpublicznychoraz，Zenietoczy sreprzeciwkoniemupostepowanie
kame，
10・0台wiadczenieoniekaralnoScizaprzestepstwopopelnioneumySInielubkserokopie

POSiadanego waznego zaSwiadczenia o niekaralnoScIWydanego przez KTajowy
RejestrKamy，

11・OSwiadczenieowyrazeniuzgodynaprzetwarzaniedanychosobowychzawartych

Wdokumentachskladanychwzwiazkuznaborem，dlapotrzebniezbednychdla

realizaql prOCeSu rekrutaql ZgOdnie z ustawa z dnia29sierpnla1997roku
OOChroniedanychosobowych（Dz．U．22016r．poz．922），
12．kserokopieinnych dokumentdw potwierdzajacych dodatkowe umlgetnOSci

ikwalifikade．

W przypadku przedstawlenla PrZeZ kandydata dokumentdw wJeZyku obcym，nalezy dolaczyc
ich tlumaczenia naJeZyk poIski dokonane bezpoSrednio przez kandydata albo biuro thJmaCZeh，

albotlumaczaprzyslegJego・

Dokumenty zawarte w zamknietej kopercie z podanymimieniem，naZWiskiemiadresem
ZWrOtnym kandydata oraz z doplSklem：，，Nab6r m stanowisko starszcgoinspek10ra

W Wydziale ds．rehabiLitacji os6b niepelnosprawnych（RCPS／NI2117）

nalezy skladaC

OSObiScielubprzeslaClistempoleconymnaadres：

RegionalneCentrumPolitykiSpolecznq
91−302LddZ，ul．Snycerska8
1pietro，POk．17（Sekretariat）

wterminiedodnia27marca2017roku．
W razie przeslania przez kandydata dokumentdw poczta，Za dateich doreczenia uwazaC

Sie bedzie dateich otrzymania（wplywu）do Regionalnego Centrum PolitykiSpolecznej．

DokumentydoreczonepouplywieWy拘Wymienionegoterminuniebedarozpatrywane．

WskaZnikzatrudnieniaosdbniepehosprawnychwrozumleniuprzeplSdworehabilitaqlZaWOdowg
ispolecznq orazzatrudnieniuos6bniepelnosprawnychwmieslaCuPOPrZedzajacymopublikowanie
OgloszenlaJeStniZszyniz6％．

Regionalne Centrum Polityki Spolecznej bedzieinfbmowalo（telefbnicznielub droga

elektroniczna）kandydatdwo wynikach wyboru（powiadamianibedawylacznie kandydaci
SPelniaJaCyWymaganiafbmalneokreSlonewogloszeniuonaborze，WClagu14dnioddaty

uplywuteminuskladaniadokumentdw）・

Dokumenty kandydata wybranego w naborzel Zatrudnionego w Regionalnym Centrum
ZOStana dolaczone do jego akt osobowych・Dokumenty pozostalych kandydat6w beda

przechowywane przez okres3miesleCy Od dnia upowszechnieniainfbrmaql O Wyniku
nabonL W okresie tym，kandydaci beda mogli dokonywaC odbioru swoich dokumentdw
Za POkwitowaniem odbioru・

Regionalne Centrum Polityki Spolecznq nie odsyla

dokumentdwkandydatom．Dokumentynieodebraneprzezkandydat（iwzostanaprotokolamie

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia bedzie zobowiazany przedloZyc，PrZed
ZaWarCiem umowy o prace，Oryglnal waznego zaSwiadczenia zawier明CegOinfbmaqe

OniekaralnoScikandydatauzyskananawIasnykosztzKrajowegoRejestru Kamego．

OsobawylonionawnaborzemozezostaCskierowanadoodbycias山zbyprzygotowawczもkohczacg
SleegZaminem・

