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Dyrektora oŚrodka Pomocy Społeczrej
w Kłodzku z dnia02 marca 2015 r.

oSRODEK PoMoCY SPOŁECZNEJ w KŁoDZKU
OGŁASZA NABÓR NA woLNE STANowIsKo PRACY

Księgowy
( Nanva stanowiska pracy )

1. Wymagania niezbędne kandydatana ww stanowisko :

obywatelstwo polskie,
posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywaniapracy na w/w stanowisku,
wykształcenie WŻsze ękonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne otaz
co najmniej dwuletni staŻpracy,
niekaralnośÓ prawomocnym wyrokiem sądu Za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
z oskarzenia publicznęgo otaz umyślne przestępstwa skarbowe'
nieposzlakowana opinia,
pełna zdolnośó do czynności prawnych otaz korzystanie zpełni praw publicznych,
stan zdrowiapozwalający na zatrudnienie na wlw stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) zrrajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowoŚci oruz znajomośc
ustawy o podatku dochodowym od osób flzycznych,

2) preferowany staŻptacy w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) umiejętność, naliczania wynagrodzęń otaz wystawiania PIT- ów,
4) umiejętnośĆ naliczania składek ZUS, obsługa programu PŁATNIK'
5) znajomoŚó programów finansowo - księgowych w tym OPTIMA, RADIX,
6) wysoka kultura osobista,
7) rzetelnośó, terminowość, komunikatyłvnośó,
8) umiejętnośó pracy w zespole.

3. Zakres zadań na stanowisku pracy:

1) przygotowywanie dokumentów do sporządzania analiz i zbiorczych sprawozdań
finansowych,

2) sporządzanie list płac,
3) obsługa programów PŁATNIK, RADIX, OPTIMA.
4) sporządzanie pit-ów rocznych dla praeowników,
5) spotządzanie przelewów,
6) analizarozrachunków,
7) prowadzenię kartotek wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych,
8) kontrola dokumentów księgowych pod względem merytorycznym,
9) rczliczanie inwentaryzacji,
I})nadzor nad drukami ścisłego zarachowania'

4. Warunki pracy:

1) Wymiar czasu pracyr pełny _ 1 etat,

2) podstawy system czasu prac.y.
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5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

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

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z podaniem numeru kontaktowego,
2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie _ do pobrania

na stronie www. ops.klodzko.pl,
3) C"v.
4) potwierdzone zazgodnośÓ z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających

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

ukończone szkolenia (referencje) jeŻeli kandydat takie posiada'
6) potwierdzone za zgodnośc 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 oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych,
9) oŚwiadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskatŻenia publicznego

oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o nie toczących się postępowaniach karnych,
/| oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody naptzetwarzanie danych 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 ustawąz dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U' z 2014
r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 2]'11.2008 r' o pracownikach 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 nr 2 (Sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
,,Dotycąy naboru na stanowisko Księgowego w ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku'
w terminie do dnia 16 marca 2OI5 r. do godz. 15.00. ( ficzy się data wpiyrł,u ofert do ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłodzku)

Aplikacje, które wpłynądo ośrodka po wyŻęj określonym terminie nie będąrozpatrywane.
Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie ofert na etapie oceny
formalnej.
Najpóźniej w dniu 18 marca 2015 r. członek Komisji Rekrutacyjnej poinformuje kandydatów,
którzy spełnili kryteria formalnę zawarte w ogłoszeniu o konkursie o dopuszczęniu do części
merytorycznej naboru.
W części merytorycznej naboru przeprowadzony zostanie test kwalifikacyjny i rozmowa
kwalifikacyjna.
Wszelkich informacji na temat naboru moŻna uzyskać pod nr tel.74 865 43 05,74 865 43 00
- Jarosz Alicja
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Informacja o wyniku naboru będzie umięszczona na stronie intemetowej Biuletynu

Informacji Publicznej ośrodka www.ops.klodzko.p1 oraz I7a tablicy informacyjnej ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłodzku ptzy u|. Wyspiańskiego 2d .

Zgodniezart.24ust. l ustawyoochroniedanychosobowych (t.S.Dz.U.z2002r.Nr 101, poz.926
ze zm.) informuję, ze:

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

a) dane osobowe kandydatów będąptzetwatzane w celu rekrutacji pracownika na

stanowi sko,,Księgowy'' i udo stępnione członkom Komisj i Rekrutacyj nej,

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

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

miejsca zarnieszkania (adres do korespondencji)' wykształcenia, przebiegu

dotychczasowego zatrudnienia spowoduje, Że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie
rozpatrywan a przez Komisj ę Rekrutacyjną.


