
 
 

                                                                 Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r. 

 

 

Ogłoszenie Nr 10/2016 

Urząd do Spraw Cudzoziemców 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko: 

stanowisko pracy – Opiekun cudzoziemców  

Wydziału V Departamentu Pomocy Socjalnej  

Liczba lub wymiar etatu: 1  

                                     Stanowisko niebędące w korpusie służby cywilnej  
 

Miejsce wykonywania pracy: 
 

Urząd do Spraw Cudzoziemców, 

Warszawa ul. Koszykowa 16 

 
 

Zakres zadań wykonywanych: 
 

 Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w zakresie właściwości 

Departamentu Pomocy Socjalnej – w tym między innymi planowanie oraz realizacja działań 

w aspekcie masowego napływu cudzoziemców do Polski; 

 Współpraca z administracją państwową, organizacjami pozarządowymi, organami porządku 

publicznego w zakresie zarządzania kryzysowego pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom 

będącym pod opieką Departamentu Pomocy Socjalnej; 

 Bezpośrednia praca z cudzoziemcami w celu wyeliminowania ewentualnych napięć 

i konfliktów, podejmowanie działań prewencyjnych oraz naprawczych; 

 Współudział w realizacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa cudzoziemców 

w ośrodkach, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organami porządku publicznego; 

 Przygotowywanie sprawozdań, analiz, danych statystycznych związanych z realizacją pomocy 

socjalnej dla cudzoziemców; 

 Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację umów na zakwaterowanie 

i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w obiektach  

nie będących własnością Urzędu; 

 Dokumentowanie w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców danych dotyczących cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach  

dla cudzoziemców, oraz cudzoziemców, którym przyznano świadczenie pieniężne; 

 Wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych na potrzeby Departamentu. 

 
 

Warunki pracy: 
 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań: 

 Praca biurowy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; 

 Praca ośmiogodzinna, jednozmianowa od godziny 8.15 do godziny 16.15; 

 Wyjazdy służbowe. 

 

 



 
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
 

Niezbędne:  

 Wykształcenie: średnie. 
 

 Pozostałe wymagania niezbędne: 

 komunikatywna znajomość języka rosyjskiego (co najmniej na poziomie B1); 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1); 

 znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 

 znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego; 

 znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP; 

 prawo jazdy kat. B. 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 życiorys i list motywacyjny; 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji; 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie  

o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  

lub umyślne  przestępstwo skarbowe; 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

 kopia prawa jazdy kat. B. 
 

Miejsce składania/ przesyłania ofert pracy: 

Urząd do Spraw Cudzoziemców 

Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji 

ul. Taborowa 33, 02 – 699 Warszawa 

z dopiskiem: „Opiekun cudzoziemców Wydziału V Departamentu Pomocy Socjalnej –  

Ogłoszenie Nr 10/2016” 

 

Inne informacje: 

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). 

Termin zamknięcia listy osób spełniających warunki formalne upływa po 10 dniach 

kalendarzowych od wskazanego w ogłoszeniu terminu składania oferty pracy. 

Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani  

do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem. 

W ofercie pracy proszę powołać się na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

Proponowane wynagrodzenie: 2500,00 zł brutto 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76. 

 

Termin składania/przesyłania oferty pracy: 

 

02.12.2016 r. 


