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3. Przewidywany termin zatrudnienia: 01.01.2019r.

4. Miejsce świadczenia pracy: biuro- ul. Ks. P. Wawrzyniaka L3, miejsce zamieszkania osób

niepełnosprawnych - uczestników projektu, wskazanych przez MGoPS w granicach

administracyjnych gminy Kępno.

5. Wymagane dokumenty:
' list motywacyjny i życiorys z przebiegiem pracy zawodowej
' dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
. własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o niekaralnościza przestępstwo umyś|ne ścigane

z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

' własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdo|ności do czynności prawnych i

korzystaniu z pełni praw publicznych,

' zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku trwania stosunku pracy,

' oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źrodel w tym

środków Gminy Kępno/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie nie przekracza w

okresie zatrudnienia miesięcznego limitu 276 godzin.

' Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

' Jeden z Wymaganych dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub CV
powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: "Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a

Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95/a6/wE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)".

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie ośrodka

lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-GminnyośrodekPomocySpołecznejwKępnieul.Ks.P.
Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno (decvduie data wpłvwu do tuteiszego ośrodka),

z dopiskiem:,,Nabór na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu,,NoWa oferta

dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" W terminie do dnia

31'.1'2'201'8 r. do godz' 12Ń. Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

2.lnformacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mgops.kepno.p| oraz na

stronie internetowej BlP.
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