Urząd m.st. Warszawy
poszukuje kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich
w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów

Liczba miejsc: 1
Termin odbywania praktyki: 01 sierpnia 2020 r. – 31 października 2020 r.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Miejsce odbywania praktyk:
Praca w budynku Urzędu i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek
pięciopiętrowy, wyposażony w podjazdy oraz windę dostosowaną do wózków inwalidzkich.
Ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach. Drzwi do pomieszczenia uniemożliwiają wjazd
wózkiem inwalidzkim. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń
umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących
i niewidzących.
Stanowisko:
Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, obsługą
klienta oraz przemieszczaniem się w budynku i poza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych
urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabo widzącym i niesłyszącym.

Główne obowiązki praktykanta:


prace administracyjno - techniczne związane z postępowaniem przyznawania prawa
z programu Dobry Start, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny



opracowywanie materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących uzależnień,
przemocy w rodzinie oraz innych związanych z realizacją zadań Wydziału



archiwizacja dokumentacji Wydziału

Oczekiwania wobec kandydata:


wykształcenie średnie



znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office



zainteresowanie tematyką spraw społecznych, profilaktyką uzależnień



pożądane kompetencje: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:


podanie o praktykę, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych*



Curriculum Vitae



świadectwo/dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie



oświadczenie kandydata*

* wzory podania oraz oświadczenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st.
Warszawy: Rekrutacja/Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wymaganych dokumentów
w formie skanu w terminie do dnia 17 lipca 2020 r. na adres e-mail:
rembertow.wkd@um.warszawa.pl wpisując w temacie wiadomości: praktyki WSZ
Do przesyłania swoich zgłoszeń zachęcamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

