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.,i,il.#,D#:łi towy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu

ogłasza nabór na stanowisko

referenta

Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania

niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

.6o pykształcenie minimum Średnie,
rbe obywatelstwo polskie,

rbe petna zdolność do czynnoŚci prawnych oraz korzystania z pełni praw publi cznych,

óp nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu Za umyślne przestępstwo Ścigane
z oskarzenia publicznego Iub umyślne przestępstwo sl<arbowe,

óa cieszy się nieposzlakowan4 opini4,

óa znajomośc przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym. ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepetnosprawnych oraz rozporządzenta
Ministra Gospodarki' Pracy i Polityki Społecznej z dnla 15 lipca 2003r. w sprawie

. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.,tJ, Nr 139. poz, 1328).

Wymagania dodatkowe związane z zatrurlnieniem na stanowisku, na które

przeprowadzany j est nabór:

óp doświadczenie zawodowe w pracy w otzęcznictwie o niepełnosprawnoŚci,

óe znajomośc zagadnień z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności,

óa znajomośc obstugi komputera oraz znajomośÓ programów komputero\\Tch Microsoft
WORD, EXCELL,

ópkomunikatywność, dyskrecja, lojalnośó, dobra pamięc, odporność na stres' wytrwatośc,
unriejętnoŚc logicznego myślenia, łatwośÓ nawiązywania kontaktow, umiejętnośc pracy
w zespole. umiejętność l<orzystanla z przepisów prawa,

óp szacunęk do drugiego cztowieka, wraŻliwośc na potrzeby iru-rych osob zwł'aszcza
niepełrlosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku obejmuje głównie:

1. Przy.jr.rrowanie i re.iestracja korespondenc.ji oraz.je.j rozdzieianie zgodnie z dekretacją'
2. Wprowadzante do systenru KSMooN przyjętych wniosl<ow oraz ich ewidenc.jonowanie.
3. Komputerowe pisanie orzeczen wydawanych przez sktady orzekaj4ce o niepełnosprawności

i stopniu niepełnosprawności w siedzibie Zespołu orazpodczas komis.ji wyjazdowych.
4. Komputerowe pisanie orzeczen o zmianie otzęczen w ramach samokontroli oraz ich

ewidencjonowanie.
5. Komputerowe pisanie orzęczęn w ramach uchylenia poprzedniego orzęazenia oraz ich

ewidencja.
6. I(omputerowe pisar-rie odmowy wydania orzeczen o niepełnosprawnoŚci i stopniu

niepełnosprawnoŚci w przypadku, gdy zat4czona dokurnentacja meclyczna oraz bezpoŚrednie
badanie prZęZ przewodnicZ4cęgo sktadu orzekaj4cego nie wskazuje na pogorszenie stanu
zdrowia o soby zai nteresow anej or az i ch ewidencj onowanie.

7. Komputerowe przechowywanie wszelkich infbrmac.|i zwi4zanych z orzelraniem
o niepełnosprawności io stopniu niepełnosprawtrości oraz iclr ochronę przed dostępem osob
postronnych (poza systemem EKSMOON).

8. Dokonywanie sprostowań błędów i oczywistych por'rryłek z urzędu lub na Ż4dante strony
oraz tch ewi dencj onowanie.



9. Wysyłanie Za Zwrotny(n potwierdzeniem odbioru napisanych orzeczeń o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności osobom zainteresowanynr, wydawar-rych zaocz]-Ije '

10'Przesyłanie zawiadonlieri o wydanym orzeczeniu do Zespołu właściwego według miejsca
stałego pobytu osoby Zgodnie z przepisarni o ewidencji ludlrości i dowodac|r osobistych.

l1.Sporządzanie i aktualizacja wywićszek o stanie majątkowyn w poszczególnycl-r
pomieszczeniach zajInowanych pr zez Zespó|.

|2.BieŻqce nanoszenie danych z wydanyclr orzeczeń w..
- [eiestlze wnioSków o wyda]rie orzeczenia o niepełnosprawności'
- rejestlze wniosków o wydanie orzeczenl'a o stopnju niepełnosprawności.
13.Arclriwizowanie (konlpletowanie teczek) rozpattzonych spr.aw dotyczących wydanych

orzeczeń:
- o niepełnosprawności,
.  o stopniu n iepełnosprawnoŚci '

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

óe zyciorys (c 'v.),

óp kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Qr list motywacyjny,

ór kopie dokunrentów potwierdzaj 4cych posiadane wykształcenie.
óp kopja dowodu oSobistego,
óp oświadczenię kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnyclr i korzystaniu Z pellli

praw publicznych,

ór kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku trwającego Stosunku pracy
ceLem udokumentowania staiu pracy!

óp oświadczenie kandydata o \łYfaŻeniu zgody na przetwarzanie dar-ryclr osobowych do celów
reklutacj i,

eip inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach'

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarcietl umowy o pracę zobowiązany jest

przed'lożyć zaświadczenie z Kra'jowego Rejestru Karnego o nie skazaniu prawomocnyn-l

wyrokienr sqdu Za umyślne przęstępstwo ścigane z oskarżelria publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe'

Inne dokumenly ]:ozct ll,skazan\,nli polllyzej n|e będq przyjnlou,alle i nie nlajq u,plyulu na procedurę

rekrulacyjnq.

Dokumenty należv sk]adać w Sekretariacie Powiatowego Zespo|u ds. Orzekania

o Niepełnosprawności w Radomiu ul. Domagalskieqo 7, pokói nr 6 |ub przeslać

w zakleionei kopercie w terminie od 12.12.2012r. do 24.12.2012r. pod adresem:

Powiatowy Zespó| ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu, u|. Domagalskiego 7

z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole

ds. Orzekania o Niepe|nosprawności w Radomiu' ' .



Inne informacie:

|. Dokurnenty osób n iezakwalifikowanych zostaną komisyjn|e znlszczone.

2. lnformacja o spełnieniu wymagań forma|nych oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na

stronie internetowej Biuletynu lnformacj i Publicznej Powiatowego Zespotu ds. Orzekania

o Niepełnosprawności w Radomiu (www.zoon-radonr.fin n.pl) oraz na tab|icy ogłoszeli

Powiatowego Zespoh ds. orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu przy u|. Domaga|skiego

1

Kcsnkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurq naboru na wolne stanoy)iska urzędnicze' w lyn1

wolne kierownicze slanov,iska urzędnicze w Powiatowynl Zespole ds. orzekanią o Niepełnosprau,ności

u, Radoniu zarwierdzonq Zarzqdzenient Dyrektora Powiatou)ego Zespolu tls Orzekania

o Nienelnosprawności w Radonl iu Nr 1/09 z dnią ] 5.06.2009r'


