OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie 1/1 etatu
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Choszcznie
1. Stanowisko pracy: Główny Księgowy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie.
2. Niezbędne wymagania od kandydata:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
f) ukończenie ekonomicznych wyższych studiów zawodowych lub ekonomicznych studiów
podyplomowych i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.
g) znajomość obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności: ustawy o rachunkowości (w
tym rachunkowości budżetowej), finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej oraz
innych normatywnych związanych ze stanowiskiem.
3. Wymagania dodatkowe od kandydata:
a) wiedza dotycząca obsługi funduszy celowych: ministerialnych, związanych z realizacją
współfinansowanych ze środków UE,
b) biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office), Internet, poczta
elektroniczna,
c) biegła znajomość obsługi programu Płatnik,
d) biegła obsługa bankowości elektronicznej,
e) znajomość uregulowań prawnych w zakresie podatkowym, ZUS, z zakresu pomocy społecznej,
f) doświadczenie pracy księgowej w jednostce budżetowej,
g) komunikatywność, umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów międzyludzkich, umiejętność
organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) organizowanie i kierowanie pracą działu księgowości w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Choszcznie,
b) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z rachunkowością, finansami, podatkami,
ubezpieczeniami i rachubą płac,
c) opracowywanie zakładowego planu kont wraz zasadami rachunkowości, prowadzenie ksiąg
rachunkowych, wycena aktywów i pasywów,
d) opracowywanie rocznych planów: amortyzacji, inwentaryzacji, planu finansowego,
e) opracowywanie i nadzorowanie realizacji następujących instrukcji: regulamin wynagradzania,
instrukcje obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja kasowa, instrukcja inwentaryzacji,
f) kontrola formalno - rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów
powodujących skutki finansowe,
g) organizowanie i nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych,
h) prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej,
i) terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych i innych
cywilnoprawnych,
j) organizowanie i nadzorowanie ewidencji księgowych techniką ręczną
k) organizowanie i prowadzenie ewidencji podatkowej i dokumentacji rozliczeniowej z tym
związanej, w tym w odniesieniu do podatków występujących w jednostce,
l) organizacja i nadzór nad rachubą płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych,
podatkowych i ubezpieczenia społecznego,
m) zapewnienie terminowej wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
n) sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych, informacji
i sprawozdań przewidywanych w przepisach o statystyce publicznej,
o) uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych,
p) kompleksowa obsługa finansowo-księgowa w zakresie realizacji porozumienia dot, realizacji
projektów finansowanych z EFS i PFRON, MPiPS,

q) sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
r) prowadzenie księgi analitycznej kosztów zgodnie z klasyfikacją budżetową,
s) księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych wszystkich operacji gospodarczych.
5. Warunki pracy:
a) miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie
ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno,
b) praca w wymiarze 1/1 etatu,
c) praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
e) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska
określonego w ogłoszeniu,
f) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub
oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
g) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., poz. 1458 ze zm.).
7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, bądź za pośrednictwem poczty
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego
Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie” w terminie
do dnia 9 września 2014 r. na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 30
73-200 Choszczno
Aplikacje, które wpłyną po 9 września 2014 r. nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni
telefonicznie wraz z podaniem terminu testu kwalifikacyjnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.choszczno.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno.

