
PREZYDENT MIASTA STARGARD  
o g ł a s z a  

 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ ĘDNICZE  

 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE UL. CZARNIECKIEGO 17  

73-110 STARGARD  
  

Wolne stanowisko urzędnicze:  
stanowisko ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Stargardzie  
 
Opis stanowiska: 
 Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało w szczególności:  
1) analiza i proponowanie rozwiązań dotyczących problemów alkoholowych i problemu 

przemocy w rodzinie, 
2) udział w opracowywaniu i nowelizowaniu miejskiego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

3) realizowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających z Programu, 
a w szczególności: 
a) koordynacja realizacji Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, 
b) organizowanie dla rodzin, w tym w szczególności dla tych, w których występują 

problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz dążenie do stworzenia 
i rozwijania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, 

c) promowanie zdrowego (bez uzależnień) trybu życia poprzez prowadzenie działań 
z zakresu edukacji społecznej, w tym w szczególności udział i organizowanie 
lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym problemu przemocy) 
i przeciwdziałania narkomanii, 

4) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki 
i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy, 

5) prowadzenie procedury zmierzającej do przyznania dotacji organizacjom pozarządowym 
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii, przygotowywanie umów dotacyjnych oraz kontrolowanie 
prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji, 

6) poszukiwanie możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację zadań 
wynikających z Programu, opracowywanie wniosków o dofinansowanie i koordynacja 
wykorzystania przyznanych środków, 

7) udział w opracowywaniu informacji i sprawozdań z realizacji Programu. 
 

Wymagania konieczne:  
1) wykształcenie wyższe,  
2) minimum 6 miesięcy stażu pracy, 
3) dobra znajomość obsługi komputera, 
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.  

 
Wymagania preferowane: 

1) wykształcenie wyższe o kierunku administracja, prawo, zdrowie publiczne, 
bezpieczeństwo wewnętrzne lub resocjalizacja, 

2) staż pracy w administracji publicznej, 
3) wysoka kultura osobista, dobry kontakt z ludźmi, umiejętność empatycznego słuchania 

i zrozumiałego wyjaśniania, 



4) kreatywność, w tym przede wszystkim umiejętność analizy problemu, proponowania 
różnych metod jego rozwiązywania oraz realizacji najlepszych rozwiązań, 

5) umiejętność pracy w zespole,  
6) znajomość ustaw: 

a) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
b) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, 
c) ustawy o zdrowiu publicznym, 
d) ustawy o samorządzie gminnym, 
e) ustawy o finansach publicznych. 

 
Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 

1) dyspozycyjność, 
2) praca przy monitorze, 
3) częste kontakty z klientami zewnętrznymi, 
4) sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji. 

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. wyniósł 2,4%. 

 
Wymagane dokumenty:  

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),  
2) list motywacyjny,  
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  
4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach 

i umiejętnościach,  
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),  
6) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po 

zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),  
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.),  

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
 
 
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 22.03.2017 r.  
(uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie)  
 
na adres:  
Urząd Miejski w Stargardzie  
ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard  
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko 
ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w 
Stargardzie”  
 
Uwaga:  
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą 
rozpatrywane.  
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/577-16-68. 
 
 


