
KIEROWNIK

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JELCZY

Jelcza 219  32-250 Charsznica

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KSIĘGOWA

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

2) niekaralność (kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe),

3) wykształcenie - kandydat musi spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co 
najmniej 3-letnia praktykę w  księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią 
praktykę w księgowości.

2.  Wymagania dodatkowe stawiane kandydatowi:

1) znajomość ustawy o rachunkowości,

2) znajomość  ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość  przepisów dotyczących jednostek budżetowych,

4) znajomość obsługi komputera, programów Microsoft Office lub Open Office, przeglądarki 
internetowej, programów pocztowych,

5) mile widziane doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości budżetowej oraz znajomość 
programu księgowego firmyVulcan Optivium

6) obowiązkowość, staranność, dokładność, kreatywność, samodzielność, punktualność,

7) umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.



3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) obowiązki określone w ustawie o rachunkowości  z dnia 29 września 1994r. oraz w ustawie 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., a w szczególności:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych Domu,

d)  dokonywanie  wstępnej  kontroli  zgodności  operacji  gospodarczych  i  finansowych  z  planem 
finansowym jednostki,

e)  planowanie  budżetowe  i  sprawozdawczość  w  tym  zakresie,  pozostała  sprawozdawczość 
finansowa,

f) dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych jednostki,

g) nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych

h) czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji środków trwałych i pozostałych środków 
trwałych oraz terminowym przeprowadzaniem inwentaryzacji,

i)  wykonywanie  innych  nie  wymienionych  wyżej  zadań,  które  z  mocy  prawa  lub  przepisów 
wewnętrznych wydanych przez Kierownika ŚDS w Jelczy należą do kompetencji księgowego

            4. Wymiar czasu pracy: ½ etatu

5. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV)

3) kserokopie świadectw pracy o zatrudnieniu, potwierdzających wymagany staż pracy (oryginały 
do wglądu),

4) kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu),

5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje 
i umiejętności (oryginały do wglądu),

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie karne (zapytanie o niekaralność wymagane po ewentualnym 
zatrudnieniu),

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy 

oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone 



klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do  

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia  

1997 roku. (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, 1662).   

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Środowiskowym Domu 

Samopomocy  bądź   listownie na adres Środowiskowy Dom Samopomocy Jelcza 219,  32-250 

Charsznica z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowa” w terminie do dnia 10.02.2016r.  

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 


