
                                                                                                                      Dolsk, dnia 10.06.2013 r.

OFERTA PRACY

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Dolsku  w związku  z  realizacją  projektu  systemowego  „Chcesz-

możesz” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 

upowszechnienie  aktywnej  integracji,  7.1.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki 

pomocy  społecznej  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego, ogłasza nabór kandydatów do współpracy w charakterze prawnika w ramach umowy zlecenia/ 

umowy o dzieło.

1. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie wyższe prawnicze

2. Posiadanie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej

3. Znajomość zagadnień prawa rodzinnego, karnego, cywilnego

4. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie o zatrudnieniu ( w ramach innego projektu, umowy o pracę, umowy zlecenia). 

2. Wymagania dodatkowe: 

• Umiejętność dobrej organizacji pracy własnego stanowiska;

• Sumienność, terminowość, odpowiedzialność, otwartość na kontakt z ludźmi zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Do podstawowych czynności należeć będzie udzielanie specjalistycznego poradnictwa  osobom uczestniczącym 

w projekcie systemowym, w zakresie m.in. 

- prawa spadkowego, lokalowego,

- prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego,

- prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,

- Pomoc przy pisaniu pism procesowych.

-  Współpraca  z  pracownikami  merytorycznymi  projektu,  udzielanie  im wsparcia  w zakresie  rozwiązywania 

problemów w interpretacji przepisów związanych z realizacją projektu.

- po zakończeniu pracy prawnik zobowiązuje się dostarczyć oryginały przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych 

z  przebiegu pracy, list  obecności  potwierdzonych podpisami  uczestników,  informacji  o  rodzaju  udzielonego 

wsparcia 

4. Wymagane dokumenty: 

1. CV

2. List motywacyjny

3. Kopie dokumentów poświadczające doświadczenie, posiadanie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej 

oraz  inne  dodatkowe  dokumenty  o  posiadanych  uprawnieniach,  doświadczeniu  zawodowym, 

kwalifikacjach i umiejętnościach

4. Oświadczenia o następującej treści:                                                                                                               

„Oświadczam, że nie byłem/am  karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się 

przeciwko mnie postępowanie karne”                                                                                                           

„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw 

publicznych”                                                                                                                            

5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:                                        

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko prawnika, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”                    

Projekt „Chcesz - możesz” współfinansowany przez Unię Europejską 

 w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



5. Dodatkowe dokumenty: Oferta cenowa zawierająca cenę jednostkową brutto za jedną godzinę usługi- 

załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia

 

6.  Kryterium wyboru ofert:

1. Cena brutto za godz. wsparcia – 70%

2. Doświadczenie w pracy dot. projektów unijnych – 30%

7. Informacje dodatkowe: 

 

Miejsce wykonywania zadania: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku Plac Wyzwolenia 3

Warunki  zatrudnienia:  15 godzin w ramach umowy zlecenie/  umowy o działo na czas  realizacji  projektu 

systemowego ,,Chcesz- możesz” zgodnie z harmonogramem do końca listopada 2013 r.

Termin składania oferty: 

Wymagane dokumenty należy składać do 17 czerwca  2013 r. do godz. 15.00 osobiście lub korespondencyjnie, 

w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Wyzwolenia 3,  63-140 Dolsk, z dopiskiem „Nabór 

na stanowisko prawnika”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy 

sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Kierownik OPS w Dolsku

Alicja Olschak

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                        Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY                                                         
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……………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………

adres zamieszkania

NIP……………………………….

REGON………………………….

Tel:………………………………

Fax:………………………………

1. Nawiązując do zaproszenia na złożenie oferty dotyczącej:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

o wartości  poniżej 14 000 euro , oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę:

Cena brutto (jednej godziny ) …………..……………..złotych.

(słownie złotych ……………………………………………….………………………………)

2. Szczegółowy harmonogram pracy zostanie ustalony po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1. ………………………………….

2. ………………………………….

3. …………………………………..

4. …………………………………..

……………………………………………

                                             (podpis)
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