DYrektor
Regionalnego Centrum PoliĘki Społecznej
z siedzibą w: 91 - 302Łódź,, ul. Snycerska 8
ogłasza nabór kandydatów do pracy
na stanowisko insPektora

w Wydziale ds. przeciwdziałania uzależnieniom

Liczbawakatów

i

1 etat

wymiar czasu pracy:

-

pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjnY naboru:

RCPS/N/4/18

Forma nawiązania stosunku pracy:

umowa o pracę

Data publikacji ogłoszenia

19

Termin składania ofert:

29 sĘcznia2018 roku

Do zakresu zadaitosoby zatrudnionej na

sĘcznia 2018 roku

Ęm stanowisku będzie należało w szczególności:

ptzy opracowywaniu i
wódzkiej w zakresie po
a.
go Progiamu Profilakty
b.
c. Woj ewódzkiego Programu Przeciwdziałania NaI
w obszarze leczęnia oib uzależnionych od alkoholu
1.

sporządzartiu sprawoz dafi z ich realizacj

4.

5.

i'

Problemów Alkoholowych

i

innych substancji psychoaktywnych i

Piowadzenie współpracy z Wojewódźkim ośrodkiemLeczenia UzaleŻniefi oraz zakJadaIni
na
lecznictwa odwykowe gó i ,ukrłiaami leczenia uza\eŻnień od substancji psychoaktywnych
terenie województwa,
ze współpracy z instytucjami
Prowadzeńie spraw i dokume

lkoholu i innych substancji
wychodzących i odpowiedzi na

się leczeniem
p.y.}'óutty*oych, w tym ptzy
zajmującymi

pisma przychodzące.
6.

alkoholu
Gromadzenie i anaIiza danych dotyczących \eczenia osób uzależnionych od
i innych substancji psychóaktywnych w tym prowadzenie adresowej bazy danych
leó'eniem osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji
o instytucjach zajmijący"i'

'ię

7.

psychoaktyrłmych.
programach
Zbięranieinformacji o aktualnych i nowatorskich rekomendowanych i wdraŻanych
min'
profilaktyc znych, socjoterapeutycznych, readaptacyjno - reintegracyjnych realizowanych
terapeutycznej
wojówódawie łódzkim w-zakresie udziólanej pomocy psychologicznej,

;

8.

psychoteraPeutYcznej
-

.

Sporządzanie projektów umów

o

dotację

z

zak<ładami lecznictwa odwykowego

i innymi zakładami |eczenia uza|eŻniei.
rea|izacji
UdziaŁw kontroli za1<Ładow lecznictwa odwykowego i innych uza\eŻniefipod kątem
le r ocena merytoryczna Sprawozdań dotowanychzadań'
i porozumień z instytucjami współpracującymi, w zakresie
10.
WPPiRPA, WPPN oraz WPPPR.
jednostkami otaz
ll.Współpraca z administracją rządową, samorządową i podległymi jej
organiżacjamipozarządo*yńi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
0. o|ganizuóiu k*f"r"rr..1i, narad i spotkań zldziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się
leczeniem osób uzaleznionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

g.

Pomoc przy otganizacji szkoleń dla przedstawicieli instytucji za1mĄących się leczeniem osób
uza|eŻnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktyrłmych.
I4'|JdziaŁ w konferencjach, naradach, spotkaniach dotyczących leczenia osób uzależnionych od
alkoholu i innych substancj i psychoaktywnych.
w
15. Współpraca z Centrami Intąracji Społecznlj, w tym sporządzanie projektów porozrrmień
merytoryczna
i
ocena
sprawii dotacji dla CIS, kontrola zadń dotowanych, przyjmowanie

13.

sprawozdań z dotacji.
I1.Przygotowywanie pt*o* i sprawozdańzwiązarlych z funkcjonowaniem działńzwiązarrychz
kontrolą zarządczą w j edno stce.
I7.IJdział we współpruóy , regionami partnerskimi państw Europy w zakresie leczenia osób
lza\eŻnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
18' Współpracazinstytucjami Unii Europejskiej w zakresie wykonywanych zadń
Wymagania niezbędne (konieczne)

:

posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub
inr'"go państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
*rpólnóto*"go, p.ry.ńguje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. pośiadanie pełnej zdolności do crynności prawnych orazkorzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralnośćza przestępstwo popełnione umyślnie,
4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5. posiadanie stanu zdrowiaporwa\ającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.

6.

'1.

8.
g.

ivyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zavłarĘch w dokumentach składanych
w związku z ńabórem dia potrzeb niezbędnych d|area|izacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia I 997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U . z 2016 r ', poz'922)
znajomośó języka polskiego,
posiadanie wyksŻałcenia wyŻszego,

posiadanie

co najmniej 2

-

letniego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych administracji

samorządowej,

l0. doświadczenie związane z współpracą z NGo,
1l. posiadanie znajomóści ustaw i-przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku
w szczególności:

ustawy o samorządzie wojewódńwa, o pracownikach Samorządowych, o ochlonie danych
osobowych, ustawa o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, ustawy o pomocy
społecznej oraz rczporządzefi wykonawczych do niniejszej ustawy, ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wymagania dodatkowe:
1. obsługa Microsoft office, obsługa lrządzeń biurowych'
2. umiejĘtnośÓ czytaria i przetwarzania przepisów prawa na uzytek wykonywanej pracy, w
szczegó|ności prawa zamówień publicznych,
3. posiaóanie następujących predyspozycji osobowościowych: umiejętnośÓ ana|itycznego
myślenia, obowiązkowośó, odpowiedzialność,wnikliwość, komunikatywnośó, umiejętnośó
pracy w zespole.
Wymagane dokumenĘ:

1. CV

2.

3'

4.

wraz z listem motYwacYjnYm
kwestionariusz osobowY
kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie
kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawnośó, jeślikandydat zamięrza skorzystaó
z uprawnienia, o którym mowa w art' l3a ust.2 ustawy dnia 2I listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (tekst jedno|ity:Dz.lJ. z2016 r., poz' 902 ze zmianami)

z

5.

6'
7.

8.

kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany ptzez
kandydata staŻ pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie
o zatrudnieniu wskazuj ące datę j e go rozpoczęcia
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dokumentu tozsamości,

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego
państwa, któregb obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego] prrysfuguje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Poiskiej lub-kserokópię-d-okumentu tożsamości,potwierdzającego posiadane przez kandydata
obywatelstwo,

dolumenty potwierdzaj ące znajomośó języka polskiego (dotyczy kandydatów nie posiadających
obywatelstwa polskiego)
g. oświadczenie b posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz, Że nietoczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
to. óświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopię posiadanego
waznego zaświadczenia o niekaralności wydanego przezKrajowy Rejestr Karny'
11. oświadizenie o wyrażeniu zgody na przerlłarzanie danych osobowych zawarĘch
w dokumentach składanychw związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych d|arealizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z2016 r., poz.92Ż)
12. kserokoiie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności,kwalifikacje,
znajomośó j ęZyka obcego'
w przypajku p'"ół.tu*ienia przez kandydata dokumentów w jęryku obcym, na|eĘ dołączyćich
tłumacźónie na jęryk polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tfumacza
przysięgłego'
bolurnónty za.warte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym
kandydata oraz z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale ds. przeciwdziałania
uzalóżnieniom 1RCPŚ[{/4 l!8)" na|eĘ składaó osobiścielub przesłaó listem poleconym na adres:
Regionalne Centrum

PolĘki

Społecznej

9l _302Łódź,ul' Snycerska

8

I piętro, pok. 17 (sekretariat)

dnia: 29 sĘcznia 2018 roku
przezkandy,data dokumentów pocńą, za datę ich doręczenia uwaŻaó się będzie dĘ ich
przesłania
razie
W
otrzymańia (*pV*u) do Regionalnego Centrum PoliĘki Społecznej. Dokumenty doręczone po upływie
wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Rógiónaine Centrń PoliĘki Społecznej będzie informowało (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
kńydatów o wynikach wyboiu (powiadamiani będą wyłącznie kandydaci spełniający wymagania

w terminie do

formalne określone w ogłośzeniuó naborze,

w

ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania

dokumentów).
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnym Centrum zostaną dołączone
do jego akt osobówych. ńokumónty pozostĄch kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy
od dńu upowszechnienia informacji-o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywaó
pók*ito*aniem odbioru. Regionalne Centrum Polityki Społecznej nie
odbioru swoich dokumentów

"u
odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty nieodebrane przez kandydatów zostaną protokolamie

zniszczone.
Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłoĘó, przed zavłarciem umowy
o p.uóę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na
własny kosń z Krajowego Rejestru Karnego.
osoba wyłoniona * nubo.".-1noŻe zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się
egzamlnem.
|traboru

zek

