DOM POMOCY SPOLECZNEJ
OSTROWO 25

88-121 CHELMCE
tel. / fax (052) 351-66-26
REGON 000294711

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W OSTROWIE
88-121 CHELMCE
OGLASZA NABÓR
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KSIEGOWY

1. Kandydat przystepujacy do konkursu musi spelniac nastepujace wymagania:
,',

o

o
o

o
o
o

o

,',

wyksztalcenie wyzsze ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe i
co najmniej 3 letnia praktyka w ksiegowosci badz wyksztalcenie wyzsze i
ukonczona srednia, policealna lub pomaturalna szkola ekonomiczna i co najmniej 6
letnia praktyka w ksiegowosci,
znajomosc ustawy o finansach publicznych,
znajomosc ustawy o rachunkowosci,
znajomosc procedur zarzadzania i planowania,
zdolnosci organizacyjne,
niekaralnosc ( osoba nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za przestepstwa
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalnosci
instytucji panstwowych oraz samorzadu terytorialnego, przeciwko wiarygodnosci
dokumentów lub za przestepstwo karno-skarbowe,
znajomosc obslugi programów komputerowych w zakresie ksiegowosci.

2. Wymagania dodatkowe:
znajomosc zasad prowadzenia ksiegowosci budzetowej,
o znajomosc przepisów z zakresu ubezpieczen spolecznych i prawa podatkowego,
o znajomosc ustawy Prawo zamówien publicznych, ustawy o samorzadzie
powiatowym, ustawy o pracownikach samorzadowych, kodeksu postepowania
administracyjnego,
o ogólna wiedza o strukturach starostwa,
o zdolnosci w zakresie twórczego myslenia i podejmowania decyzji,
o predyspozycje zwiazane z procesem efektywnego komunikowania sie i wzajemnego
oddzialywania w relacjach ze stronami, przelozonymi lub wspólpracownikami,
o odpornosc na stres.
o

3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
o
o
"

o

prowadzenie rachunkowosci jednostki,
wykonywanie dyspozycji srodkami pienieznymi,
dokonywanie wstepnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym,
dokonywanie wstepnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokumentów
dotyczacych operacji gospodarczych i finansowych,
sporzadzanie róznego rodzaju analiz
sporzadzanie planów finansowych jednostki.

o

o

o

4. Wymagane dokumenty:
o

o
o

o
o
o
o
o
o

zyciorys,
list motywacyjny,
dokumenty poswiadczajace wyksztalcenie ( dyplom lub zaswiadczenie o stanie
odbytych studiów),
dokumenty poswiadczajace staz pracy ( swiadectwa pracy),
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnosciach,
oryginal kwestionariusza osobowego,
oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania
w pelni z praw publicznych,
oswiadczenie o niekaralnosci,
pisemne oswiadczenie o przystapieniu do konkursu z klauzula o tresci :
" Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.
O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.l0l, poz. 926 i Nr 153, poz.
1271 ) oraz ustawa z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorzadowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z pózno zm.).

Wymagane dokumenty nalezy skladac osobiscie w Domu Pomocy Spolecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku, 88-121 Chelmce, u St. Administratora P. Katarzyny Brandt lub poczta na
podany wyzej adres w terminie do 30 marca do godz. 15-tej ( decyduje data wplywu oferty).
Kazdorazowo nalezy umiescic dopisek - "Dotyczy naboru na stanowisko glównej ksiegowej
Domu Pomocy Spolecznej w Ostrowie"

"

Informacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej /www.bip.inowroclaw.powiat.pl/oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu, ul. Roosevelta 36/38
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