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Gorzów Wlkp., dnia 29 lutego 2016 
 
Zarząd Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ogłasza kon-
kurs otwarty na stanowisko: 
Kierownik Schroniska im. Brata Alberta prowadzonego przez Towarzystwo w Gorzowie 
Wlkp. ul. Strażacka 66. 

 
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 
 Kierowanie zespołem ludzkim pracującym w placówkach prowadzonych przez Towa-

rzystwo oraz osobami korzystającymi z pomocy Towarzystwa; 
 Kierowanie i odpowiedzialność za gospodarkę finansową, zaopatrzenie oraz inne 

sprawy wynikające z bieżącej działalności placówek Towarzystwa; 
 Pozyskiwanie środków z różnych źródeł na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie 

prowadzonych placówek, pozyskiwanie i organizowanie pracy wolontariuszy;  
 Realizacja programów wychodzenia z bezdomności i programów z zakresu reintegra-

cji społecznej mieszkańców i podopiecznych Towarzystwa; 
 Współdziałanie z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorial-

nego w szczególności kierującymi klientów do noclegowni, z Kościołem Katolickim, 
z innymi organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną oraz darczyńcami i spon-
sorami Towarzystwa. 

Wymagane kwalifikacje kandydata 
 korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; 
 wykształcenie wyższe;  
 roczny staż na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym; 
 doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i z zakresu pomocy społecznej; 
 znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń i zagadnień pracy w organizacjach poza-

rządowych; 
 znajomość prawa pracy i ustaw związanych z zatrudnieniem i pomocą społeczną; 
 umiejętność obsługi urządzeń informatycznych; 
 obowiązkowość, rzetelność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole. 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego z podaniem telefonu 
kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej, życiorysu (CV) oraz zwięzłej kon-
cepcji pracy na stanowisku z następującymi dokumentami 

 kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego 
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  



 

 oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przy-
padku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia 
z Krajowego Rejestru Karnego) 

 kopia dyplomu wyższej uczelni  
 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, za-

świadczenia o zatrudnieniu) 
 kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia pody-

plomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe, opinie)  
 oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stano-

wisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie 
wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)  

 W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 
pracodawcy oryginały dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny 
i CV powinny być opatrzone klauzulą:  

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pra-
cy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 
ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 ze mianami)” 

 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  
„Konkurs na stanowisko kierownika Schroniska im. Brata Alberta” należy składać osobiście 
lub droga pocztową na adres: Adwokat Stanisław Żytkowski, Mieszka I 39, 66-400 Go-
rzów Wlkp. w terminie do 8 kwietnia 2016 roku (liczy się data wpływu na wskazany adres). 
Ewentualnych dodatkowych informacji udziela prezes Koła Stanisław Żytkowski tel. 0-95-
728-85-15, e-mail: zytkowski@pro.onet.pl. 
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