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Dyrektora ośrodka Pomocy Społecznej

w Kłodzku z dnia26lutego 2015r'

oSRODEK PoMoCY SPoŁECZNEJ w Kł'oDZKa
oGŁAsZA NABÓR NA woLNE STANowIsKo PRACY

Główny księgowy

( Nazrva stanowiska pracy )

l.Wymagania niezbędne kandydata na w/w stanowisko:

1) spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o
pracownikach Samorządowych (teksy jednolity DZ.U. z20I4 t. poz.I202) oraz określonych
ustawą o finansach publicznych z dnia27 sierpńa2009 t. w zakresie wykształcenia i staŻu
ptacy, czyli spełnienie jednego znizej wymienionych warunków :

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studiazawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie
co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej
sześcioletnia praktyka w księgowości.

2) biegła znajomośó programu PŁATNIK.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane osoby z doświadczeniem w jednostkach samorządu terytorialnego,
2) znajomość zagadnieńrachunkowości budżetowej,
3) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
4) znajomość przepisów samorządowych w szczególności ustawy o samorządzie gminnym,

ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych,

5) znajomośó przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób ftzycznych,
6) znajomość przepisów ZUs i PFRON,
7) znajomośó programów finansowo _ księgowych _ w tym RADIX, OPTIMA,
8) umiejętnośĆ pracy w zespole i organizacji pracy.

3.Zakres zadań na stanowisku pracy:

1) odpowiedzialność za całośc gospodarki finansowej ośrodka,
2) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) prowadzenie gospodarki finansowej ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami'
4) wykonywanie dyspozycji środkami pienięznymi,
5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym,
6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacj i gospodarczych i finansowych,
7) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
8) realizacja zadań w zakresie rachunkowości budzetowej, ewidencji i sprawozdawczości

zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) kierowanie,nadzór i kontrola pracy podległych pracowników.



4. \ilarunki pracy:

i) wymiar czasu pracy: pełny _ 1' etat,
2) podstawy system czasu Pracy.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce wynosi ponad 60ń.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z podaniem mrmeru kontaktowego,
2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do

pobrania na stronie www.ops.klodzko.pl,
3) C.V.
4) potwier dzone za zgodnośc z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających

posiadane wykształcenie,
5) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających

ukończone szkolenia (referencje) jeżeli kandydat takie posiada,

6) potwierdzone zazgodnośó z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających
doświadczenie zawodowe,

7) potwierdzone zazgodnośÓ z oryginałem kserokopia dowodu osobistego lub innego

dokumentu po świadczaj ące go po siadane obywatel stwo,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oruz korzystaniu z pełni praw

publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazempełnienia funkcji zwięarrych

z dysponowaniem środkami publiczn1łni, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy

z dnia 17 grudnia}O}4 r. o odpowiedzialności zanaruszenie dyscypliny irnansów
publicznych

11) oświadczenie,iŻnie był prawomocnię skazany zaprzestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu' przeciwko działalności instytucji państwowych

oraz samotządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumęntów otaz Za

przestępstwo skarbowe,
12) oświadczenie o nie toczących się postępowaniach karnych,
l3) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku

głównego księgowego,
14) oświadczenie kandydata o wytazetiu zgody na przetwarzante darrych osobowych do

celów rekrutacji następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawarĘch w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

relłutacji zgodnie Z ustawą z dnia 29.08.]997 r. o ochronie danych osobowych (telrst

jednolity Dz. U. z 2014 r' poz' ]182) orazustowąz dnia 21'11.2008 r. Opracownikach
samorządowych telrst jednolity Dz.U. z 2014 r' poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŻy składać w siedzibie ośrodka Pomocy Społecznej

w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d w pokoju rT 2 (Sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

,,Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w^^ośrodku Pomocy Społecznej w
Kłodzku' w terminie do dnia 09 marca zots r. do godż. 10.00. ( liczy się data wpływu ofert do



ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku)
Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpattywane.
Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie ofert na etapie oceny

formalnej.
Najpóźniej w dniu 11 marca 2OI5 r. członek Komisji Rekrutacyjnej poinformuje kandydatów,

ktorzy spełnili kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu o koŃursie o dopuszczeniu do części
merytorycznej naboru.
w części merytorycznej naboru przeprowadzony zostanie test kwalifikacyjny i rozmowa
kwalifikacyjna.

Wszelkich informacji na temat naboru mozna uzyskaó pod nr tel.74 865 43 05,74 865 43 00

- Jarosz Alicja

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej ośrodka www.ops.k1odzko.pl otaz na tablicy informacyjnej ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłodzku przy lul. Wyspianskiego 2d .

Zgodnie zart.24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.22002 r. Nr 101, poz.926
zezm.) informuję, że:

a) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko ,, Główny Księgowy''
jest Dyrektor ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku,

a) dane osobowe kandydatów będąprzetwarzarte w celu rekrutacji pracownika na
stanowisko ,,Główny Księgowy'' i udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej,

b) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do tręści swoich danych orazichpoprawiania'
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne; jednakŹe niepodanie informacji wskazanych

w art. 221 Kodeksu pracy tj.: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia,

miejsca zamteszkania (adres do korespondencji), wykształcenia, przebiegu

dotychczasowego zatrudnięnia spowoduje, Że otrzymana oferta zatrudnięnia nię będzie
rc zp atry w ana pt zez Komi sj ę Rekrutacyj ną.


