
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY CHARSZNICA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY CHARSZNICA

ul. KOLEJOWA 20

INSPEKTOR DS. KSIEGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

w REFERACIE FINANSOWYM

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. WYMAGANIA NIEZBEDNE

1) Obywatelstwo polskie,

2) Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe studia ekonomiczne,

3) Posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy w ksiegowosci,

4) Doświadczenie w wykonywaniu pracy w ksiegowosci,

5) Pełna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Nieposzlakowana opinia,

8) Znajomość przepisów prawa związanego z problematyka na stanowisku pracy, w

szczególności:

a) ustawy o rachunkowości,

b) ustawy o finansach publicznych,

c) ustawy Ordynacja podatkowa,

d) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

e) ustawy o samorządzie gminnym,

f) ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.



2. WYMAGANIA DODATKOWE

1) Znajomość następujących aktów prawnych: 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenie Ministra Finansów w

sprawie sprawozdawczości budżetowej,

2) Biegła obsługa komputera – znajomość edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych,

3) Predyspozycje osobowościowe: umiejetność pracy w zespole, odpowiedzialność,

kreatywność, terminowoscść, łatwość nawiazywania kontaktów, umiejetność pracy pod presja

czasu,

4) Praktyka i doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1. Prowadzenie księgowości syntetycznej jednostki budżetowej zgodnie z zakładowym planem 

kont i klasyfikacją budżetową:

a) codzienne księgowanie obrotów na poszczególnych kontach

b) prowadzenie zestawień obrotów i sald

c) comiesięczne uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi

2.   Prowadzenie księgowości analitycznej kont zespołu 2.

3.   Księgowanie wydatków strukturalnych i sporządzenie rocznego sprawozdania

4.   Uzgadnianie i potwierdzanie sald wynikających z rozrachunków z dostawcami.

5.   Naliczanie, przekazywanie i rozliczanie składek PFRON, sporządzenie miesięcznych i rocznych

deklaracji.

6.   Obsługa programu  Bestia (sprawozdania budżetowe).

7.   Prowadzenie rachunków pomocniczych obsługujących zadania współfinansowane środkami 

pomocowymi z programów MRPO, PROW , SPPW.



8.   Prowadzenie rachunków pomocniczych obsługujących :

 - fundusz alimentacyjny,

 - udostępnianie danych osobowych,

9. Sporządzanie deklaracji podatkowych i dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,

10. Kontrola dokumentów ksiegowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz

dekretacja i wprowadzanie do systemu finansowo - ksiegowego;

11. Terminowe księgowanie na poszczególnych kontach zgodnie z prawdą materialną na

podstawie zakładowego planu kont;

12. Zestawienie sald wszystkich kont syntetycznych oraz obrotów tych kont analitycznych,

których obroty podlegają wykonaniu w sprawozdaniach finansowych po zakończeniu

miesiąca w celu zgodności syntetyki z analityka;

13. Sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżacych informacji związanych z

realizowanym zakresem czynnosci;

14. przyjmowanie i sprawne obsługiwanie klientów;

15. prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych przez siebie prac;

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1) Miejsce pracy znajduje sie na I pietrze budynku Urzędu,

2) Częsty kontakt z klientami urzędu,

3) Praca wymaga współpracy z innymi komórkami Urzędu,

4) Stanowisko z obsługą komputera.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W URZĘDZIE GMINY CHARSZNICA w miesiącu marcu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu

osób niepełnosprawnych był niszy niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystac z uprawnienia 

pierwszenstwa w zatrudnieniu obowiazany jest do złożenia wraz z dokumentami (o których mowa 

poniżej) kopii dokumentu potwierdzającego

niepełnosprawność.



6. WYMAGANE DOKUMENTY

1) List motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) Kserokopie dokumentów potwierdzajacych wykształcenie,

4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie,

5) Kserokopie swiadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające bieżące zatrudnienie,

6) Kserokopia dowodu osobistego,

7) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnosciach,

potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

8) Oświadczenie kandydata stwierdzające iż posiada pełną zdolność do czynności

prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za

umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestepstwo

skarbowe,

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny byc opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195.) oraz 

ustawa z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, 

z 2015 r. poz. 1045, 1220.).

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1) Wymagane dokumenty naley składac w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 

inspektora ds. ksiegowosci budżetowej”  należy składać do Sekretariatu  (pokój 10) lub przesłac na 

adres: Urząd Gminy Charsznica

ul.Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r. do godz. 1530

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie bedą rozpatrywane.



8. INNE INFORMACJE

1) Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisje Rekrutacyjna powołana zarządzeniem

Wójta Gminy,

2) Etapy naboru to:

a) sprawdzenie ofert pod wzgledem formalnym (bez udziału kandydatów), otwarcie ofert i

ich sprawdzenie pod wzgledem formalnym nastapi do dnia 27 kwietnia 2016 r.

b) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniajacymi wymogi formalne.

3) Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostana powiadomione indywidualnie o

terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod

adresem: www.bip.charsznica.pl oraz na tablicy ogłoszen w siedzibie tut. urzędu.

Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać u Skarbnika Gminy nr tel. 41 / 38 36 162.

CHARSZNICA, dnia 14.04.2016 r.

WÓJT GMINY CHARSZNICA



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

2. Imiona rodziców ...................................................................................................................

3. Data urodzenia .....................................................................................................................

4. Obywatelstwo .......................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .............................................................

.......................................................................................................................................................

6. Wykształcenie .......................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)



9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym

seria ..................... nr ...................... wydanym przez ...............................................................

lub innym dowodem tożsamości ...............................................................................................

.................................................                                   ...................................................................

           (miejscowość i data)                                                             (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

* Właściwe podkreślić.


