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oŚnoonr PoMoCY SPoŁECZNEJ w Ięł.oDZKU
oGŁASZA NABÓR NA woLNE STANowISKo PRACY

Główny księgowy

( Nazrva stanowiska pracy )

l.Wymagania niezbędne kandydata na w/w stanowisko:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolnośó do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni praw publicznych,
3) nieposzlakowana opinia,
4) stan zdrowiapozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
5) nie był prawomocnie skazany zaprzestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu' przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oTaz za przestępstwo skarbowe,

6) ukonczyŁ ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3- letniąpraktykę w księgowości'

7) biegła znajomośó programu PŁATNIK.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane osoby z doświadczeniem w jednostkach samorządu terytorialnego,
2) znajomośó zagadnien rachunkowości budzetowej,
3) znajomośó 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
wy nagr adzania pracowników samorządowych,

5) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób ftzycznych,
6) znajomość przepisów ZUS i PFRON,
]) znajomośó programów finansowo - księgowych - w tym RADIX, OPTIMA'
8) umiejętnośc pracy w zespole t organlzacji pracy.

3.Zakres zadafi na stanowisku pracy:

1) odpowiedzialnośó za całośĆ, 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,
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych,
spotządzanie planów i sprawozdań finansowych'
realizacje zadan w zakresie rachuŃowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczoŚci
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
kierowanie, nadzór i kontrola placy podległych pracowników.

6)

7)
8)

e)



4. Warunki pracy:

l) wymiar czasu pracy: pełny _ 1 etat,
2) podstawy system czasupracy.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce wynosi ponad 6%o.

6. Wymagane dokumenĘ:

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

pobrania na stronie www.ops.klodzko.pl,
3) C.v.
4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających

posiadane wykształcenie'
5) potwierdzone zazgodność, z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających

ukończone szkolenia (referencje) jeŻeli kandydat takie posiada,
6) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających

doświadczenie zawodowe,
7) potwierdzone zazgodnośc 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 pełti praw

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

publicznego,
10) oświadczenle, Żekandydat nie był karany zakazem pełnienia fuŃcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy
zdnia i7 grudnia 2004r. o odpowiedzialności Zanaruszenie dyscypliny finansów
publicznych

11) oświadczen:'e,iznte był prawomocnie skazany zaprzestępstwo przeciwko mieniu,
przeeiwko obrotowi gospodarczemu' przeciwko działalności insty.tucj i państwowych
oraz samorządu tery.torialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów otaz za
przestępstwo skarbowe'

12) oŚwiadczenie o nie toczących się postępowaniach kamych,
13) oświadczenię o stanie zdrowiaumożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku

głównego księgowego,
l4)oswiadczenię kandydata o wylazeniu zgody na przetwarzante danych osobowych do

celów rekrutacji następującej treści: Wyrazam zgodę na przetwarząnie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
relcrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U.z2014r.poz. 1]B2)orązustawązdnia21.11.2008r.opracownikoch
samorządowych tekst jednolity Dz.U. z 20]4 r. poz. ]202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne naIeŻy składaó w siedzibie oŚrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d w pokoju nr 2 (Sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
,,Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w ośrodku Pomocy Społecznej w
Kłodzku" w terminie do dnia 16 lutego 2015 r. do godz. 10.00.( liczy się data wpływu ofert do
ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku)
Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po vłyŻej określonym terminie nie będą rozpatrywane.



Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie ofert na etapie oceny

formalnej.
NajpóŹniej w dniu 18 luty ŻOI5 r. członek Komisji Rekrutacyjnej poinformuje kandydatów, którzy

'p"ł''iti 
kryteria formalne zavłarte w ogłoszeniu o konkursie o dopuszczeniu do części

merytorycznej naboru.
W części merytorycznej naboru przeprowadzony zostanie test kwalifikacyjny i rozmowa

kwalifikacyjna.

Wszelkich informacji na temat naboru moŻnauzyskać pod nr tel 74 865 43 05,74 865 43 00

- Jarosz Alicja

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu

Informacji Pubilcznej ośrodka www.ops.klodzko.p1 otaz na tablicy informacyjnej ośrodka

Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul' WyspiańskiegoZd .

Zgodnie z art. Ż4 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t j' Dz. U . z 2002 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 będąprzetwarzane w celu rekrutacji pracownika na

stanowisko ,,Główny Księgowy'' i udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej,

b) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych orazichpoprawiania,
c) podanie danyóh osobowych jest dobrowolne; jednakże niepodanie informacji wskazanych' 

w art. 22I Kodeksu pracy tj.: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia'

miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia, przebiegu

dotychczasowęgo zatrudnienia spowoduje, Że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie

r ozpatryw ana pr zez Komi sj ę Rekrutacyj ną.
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