
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poszukuje kandydata do pracy na 

stanowisku pomoc biurowa do obsługi administracyjnej Zespołu Pierwszego Kontaktu w ramach 

realizacji projektu „ WOLA OD NOWA – nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola” (POWER) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

• Forma zatrudnienia: umowa o pracę  

• Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola 

• Zakres obowiązków na stanowisku: 

− praca w Punkcie Obsługi Interesanta w zakresie obsługi, bezpośredniej i telefonicznej, 

interesantów oraz pracowników Ośrodka, 

− dbanie o dobry wizerunek Ośrodka oraz estetykę i porządek w Punkcie Obsługi 

Interesanta, 

− zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji, 

− obsługa kancelarii w zakresie spraw organizacyjnych, 

− przekazywanie korespondencji do komórek organizacyjnych Ośrodka, 

− bieżące wsparcie administracyjne, 

− prowadzenie rejestrów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

• Niezbędne umiejętności na stanowisku pracy: biegła znajomość obsługi komputera, 

wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne, dokładność, sumienność, 

umiejętność organizacji pracy, punktualność, umiejętność pracy w zespole. 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 

• pracę w innowacyjnej instytucji, 

• przyjazne środowisko pracy w gronie profesjonalistów, 

• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

• możliwość rozwoju zawodowego. 

 

 

 

 



W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie CV wraz z wpisaną klauzulą ze 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych i listem motywacyjnym.  

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. gen. J. Bema 91 pok. 13  

lub elektronicznie na adres rekrutacja@ops-wola.waw.pl   

z tytułem: POMOC BIUROWA 

w terminie do 26.04.2019 r. 

 

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów. 

 

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.  

 

 

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika 

to z art. 221 Kodeksu Pracy lub zawiera dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 

RODO (informacje o stopniu niepełnosprawności) konieczna jest Państwa zgoda na ich 

przetwarzanie, która może być cofnięta w dowolnym momencie.  

 

Treść zgody powinna brzmieć:  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest  Ośrodek 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych 

w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu 

rekrutacji na stanowisko POMOC BIUROWA. Niniejsza zgoda została udzielona 

dobrowolnie, zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO”.  

 

 

 W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne będą zawierały szerszy zakres danych i Ośrodek nie 

otrzyma od kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie – informujemy, że nie zostaną one do 

Państwa odesłane lecz zostaną trwale zniszczone lub usunięte z poczty elektronicznej. 

 

 

............................................... 

(data i podpis kandydata do pracy)” 
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