
KIEROWI{IK
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

W BELSKU DUZYM
OGLASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZ4DNICZE

Gl6wny ksiggorvy w Gminnym OSrodku Pomocy Spolecznej w Belsku Durym

1. Wymagania niezbgdne:

1) Obywatelstwo polskie,
2) Nieposzlakowana opinia,
3) Pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnychorazkorzystanie zpelnipraw publicznych,
4) Nie byl prawomocnie skazany za przestgpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko dzialalnoSci instytucji paristwolvych oraz samorz4du
terytorialnego przeciwko wiarygodnoSci dokument6w lub zaprzestEpstwo skarbowe ,

5) Spelnia jeden z ponihszych warunk6w:
o ukoriczyl ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy2;sze studia

zawodowe, uzupelniaj4ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada 3 - letni4 praktykg w ksiggowoSci,

. ukoriczyt Sredni4 policealnq lub pomaturaln4 szkolg ekonomicznq i posiada co
najmniej 6 - letni4praktykg w ksiggowoSci,

o widnieje w rejestrze bieglych rewident6w na podstawie odrEbnych przepis6w,
o posiada certyfikat ksiggowy uprawniaj4cy do uslugowego prowadzenia ksiqg

rachunkowych albo Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do uslugowego
prowadzenia ksi4g rachunkowych, wydane na podstawie odrgbnych przepis6w.

6) Posiada stan zdrowiaponxalajecy na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) DoSwiadczenie zawodowe w administracji samorz4dowej,
2) Obsluga komputera i znajomoS6 program6w niezbgdnych do obslugi finansowo-

ksiEgowej w j ednostkach budzetowych,
3) ZnajomoS6 przepis6w ustawy o rachunkowoSci i ustawy o finansach publicznych,
4) UmiejgtnoSi konstruowania plan6w finansowych,
5) Znaj omoSd zasad ksiggowoSci budzetowej j ednostkach budzetowych,
6) KreatywnoSi i samodzielnoSd w podejmowaniu decyzii,
7) DokladnoS6, terminowoSd, obowi4TkowoS6.

3. Zakres wykonywanych zadaf na stanowisku:

1) Prowadzenie rachunkowoSci jednostki,
2) Wykonywanie dyspozycji Srodkami pieniEZnymi,
3) Dokonywanie wstEpnej kontroli:
-zgodno6ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
-kompletnoSci i rzetelnoSci dokument6w dotycz4cych operacji gospodarczych i finansowych,
4) Opracowywanie plan6w dochod6w i wydatk6w budZetowych wg. klasyfikacji

budzetowej,
5) Prowadzenie ksi4g rachunkowych,
6) Prowadzenie rozliczehz US, ZUS,
7) Sporz4dzanie spraw ozdah fi nansowych j ednostki,
8) Obliczanie wynagrodzeri, skladek na ubezpieczenie spoleczne, skladek na fundusz pracy
i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,



9) Rozliczanie Srodk6w fi nansowych oruz bie?qca kontrola ich wykonania,
10) Opracowywanie projekt6w przepis6w wewngtrznych w zakresie finans6w,
1 1 ) Archiwizacja dokumentacji ksiggowej
12) Wykonywanie innych nie wymienionych vryzej obowi47k6w, kt6re z mocy prawa lub
przepis6w wewngtrznych wydawanych przez kierownika jednostki, nale?q do kompetencji
gl6wnego ksiEgowego.

4. Warunki zatrudnienia

1) umowa o pracQ
2) %etafi;

5. Wymagane dokumenfy:

list motywacyjny,
Zyciorys - CV,
kwestionariusz osobowy,
kserokopie Swiadectw pracy,
dokumenty po Swiadczaj 4ce wyks ztalcenie,
oSwiadczenie o niekaralnoSci,
oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do wykonywania czynnoSci prawnych i
korzystaniu z pelni praw publi czny ch

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny byd opatrzone klauzulq: ,,Wyra2am
zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbqdnych do realizacji procesu relvutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr l0I, poz. 926 z pdin. zm".

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y sklada6 w terminie do dnia 6 grudnia 2013r do
godz. 14:00, w Gminnym OSrodku Pomocy Spolecznej, ul. Jana Kozietulskiego 4,05-622
Belsk Duty, pok6j 23. W zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Nab6r na wolne stanowisko
urzgdnicze - Gl6wny ksiggorvy w GOPS".

Aplikacje, kt6re wplyn4 do OSrodka po wylej okreSlonym terminie nie bede
rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.belskduzy.pl omz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS Belsk Dtay.

Kiero nlrrrrrcgo
O6rodxa y Spclecznel

!

IJrszu ka

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.


