Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Ogłoszenie o naborze nr 20444 z dnia 10 stycznia 2018 r.
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DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy
do spraw: Księgowość
Zespół ds. Finansowo- Księgowych.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Kolbuszowa

ul. 11- go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa

WARUNKI PRACY
Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku/w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca przy
monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze. Toalety nieprzystosowane
dla osób niepełnosprawnych.Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku.
Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy.

ZAKRES ZADAŃ
Sporządzanie sprawozdawczości ﬁnansowej
Prowadzenie kartotek pracowniczych i rozliczeń z ZUS oraz US
Kontrola formalno - rachunkowa dokumentów księgowych
Prowadzenie gospodarki ﬁnansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wprowadzanie przelewów zobowiązań do systemu NBE, prowadzenie rozliczeń należności i zobowiązań
Sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych
Wprowadzanie sprawozdań, wniosków o decyzje i innych dokumentów do programu TREZOR
Prowadzenie ewidencji majątku jednostki
Windykacja należności
Prowadzenie budżetu jednostki w układzie zadaniowym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe: 10 lat w księgowości
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Umiejętność biegłej obsługi komputera i oprogramowania komputerowego. Umiejętność organizacji pracy własnej.
Znajomość obsługi systemu TREZOR oraz bankowości elektronicznej. Znajomość przepisów w zakresie Ustawy o

Finansach Publicznych i przepisów wykonawczych do niej oraz zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 25 stycznia 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą
rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (17) 744 57 23.

Legenda
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

