BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA
ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko ds. rachuby płac i księgowości dochodów
(pełny etat) w Referacie finansów i budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3
1. Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem,
nieposzlakowana opinia,
wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne, preferowane z zakresu finansów i rachunkowości,
staż pracy:
a) co najmniej dwa lata pracy lub odbywania stażu, w tym co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu czynności związanych z rachubą płac
i pochodnych,
lub b) wykonywanie przez co najmniej przez dwa lata działalności gospodarczej, w tym przez rok o charakterze zgodnym z zakresem zadań
wykonywanych na oferowanym stanowisku,
8)
znajomość zagadnień i przepisów regulujących sprawy: pracy i płacy – kodeks pracy, ubezpieczenia społeczne, podatek od osób fizycznych, PFRON,
sprawozdawczość GUS oraz rachunkowości budżetowej w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych , ustawy o finansach publicznych i
przepisów wykonawczych w tym zakresie, instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy.
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2. Wymagania dodatkowe:
1)
2)
3)
4)

praktyczna umiejętność obsługi komputera, oprogramowania biurowego i Internetu,
znajomość zasad obsługi oprogramowania – kadry i płace, księgowość , umiejętność obsługi programu Płatnik,
umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax, niszczarka),
umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) sporządzanie list płac,
2) prowadzenie kart wynagrodzeń,
3) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do naliczania zasiłków oraz naliczanie zasiłków,
4) rozliczanie deklaracji składek ubezpieczeniowych z ZUS-em oraz deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym,
5) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu płac i zatrudnienia do GUS-u,
6) wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników Urzędu,
7) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w związku z rentą lub emeryturą pracowników Urzędu, byłych pracowników
zlikwidowanych zakładów budżetowych oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robotach publicznych,
8) rozliczanie deklaracji składek z PFRON,
9) wprowadzanie i aktualizowanie danych płacowych w stytemie kadrowo-płacowym
10) prowadzenie księgowości podatku od środków transportowych osób,prawnych i fizycznych,
11) prowadzenie terminarza płatności, nadzorowanie terminowego wpłacania należności, analiza wpływów podatku od środków transportowych,
12) zamykanie okresów sprawozdawczych w księgach rachunkowych oraz wydruk i gromadzenie w zbiorze zestawień obrotów i sald z zamkniętych
okresów sprawozdawczych,
13) wykonywanie doraźnie innych czynności księgowych.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1)
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stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 (w budynku nie ma windy – dostęp schodami),
stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z osprzętem, niezbędne oprogramowanie, telefon,
oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
powierzchnia stanowiska pracy wynosi co najmniej 2 m² wolnej przestrzeni podłogi,
wentylacja pomieszczenia – naturalna i klimatyzacja, a ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.
praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
8)
w uzasadnionych przypadkach konieczność pracy w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta,
9)
w razie potrzeby wykonywanie czynności poza siedzibą pracodawcy w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości,
10) odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

5. Informuje się, że we wrześniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1)
oferta z wnioskiem o zatrudnienie i listem motywacyjnym,
2)
kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
3)
CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych w trakcie naboru na cel naboru,
oświadczenie o niekaralności,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku,
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz okresy prowadzenia
działalności gospodarczej,
8)
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
9)
kopia dokumentu, określonego w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów z
obywatelstwem innym niż polskie,
10)
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.
13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

4)
5)
6)
7)

7. Inne informacje dla kandydatów:
dokumenty aplikacyjne (oryginalne lub kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem) należy składać w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 lub przesłać pocztą na adres urzędu (kod: 78-520) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds.
rachuby plac i księgowości dochodów ” w terminie do dnia 17 października 2016 r.. Oferty, które wpłyną do urzędu po tym terminie, nie będą
rozpatrywane,
2)
każdy kandydat spełniający wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
3)
osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym, zobowiązane będą do odbycia służby
przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;
4)
bliższych informacji na temat naboru udziela Sekretarz Gminy Złocieniec;
5)
informacja o kandydatach, przebiegu postępowaniu i wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
/www.bip.zlocieniec.pl/ oraz na tablicy informacyjnej urzędu, bo informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
1)

Złocieniec, 05 października 2016 r.

Burmistrz Złocieńca
/-/ Krzysztof Zacharzewski

