Dyrektor Przedszkola w Złocieńcu
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

OFERTA: główny księgowy

½ etatu

1. Wymagania niezbędne kandydata na w/w stanowisko:
a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
w księgowości lub wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne i co najmniej 6letnie doświadczenie w księgowości.
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz
aktów wykonawczych do ustaw

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność organizacji pracy własnej i zdolność do pracy zespołowej,
b) praktyczna znajomość obsługi komputera, programu księgowego , MS Office,
bankowości elektronicznej
oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax,
niszczarka),
c) znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej (oświata),
d) znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
e) bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości budżetowej, sporządzania sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdania
finansowego itp.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi,
c) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz zasad
prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
d) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową
jednostki.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) Curriculum Vitae,
c) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska głównego księgowego,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
e) oświadczenie o niekaralności
f) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i
umiejętności,
g) list motywacyjny, szczegółowy życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery
zawodowej powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy i niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r. nr 101 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 223, poz. 1458)”

Wymagane dokumenty (oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy
składać osobiście w Przedszkolu w Złocieńcu, ul. S. Okrzei 4 , 78 – 520 Złocieniec, pokój nr 49
lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do dnia 23 listopada 2012 r. z dopiskiem na
kopercie „Nabór na stanowisko głównego księgowego”. Informacja o dalszym postępowaniu i
wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.zlocieniec.pl/
oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu.

Złocieniec, dnia 14 listopada 2012 r.
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