wtT,att'l3 ustawyz dnia21listopada2008r.opracowrrikac,h
samorzadowvch
(tj.: Dz.U.z 2016r.,poz.902)
PowiatoweCentrum pomocyRodziniew tr gczycy
ul. Kilirlskiego 4
99-100tr gczyca

OGI,ASZANABOR
NA WOLNE STANOWTSKO
URZ4DN[]L]E
Gl6wnyKsiggowy

i4ca sig o zatrudnienie
winnaspelniainastgpui4ce
wymaga'ia:

l" Wym

nia niezbgdne:

pelnia kwalifikacje zgodne z art. 54 ust.2 ustawy
z dnia2iz sierpnia 2009r

publicznych
(tj.Dz.Il.22016r., poz.lg7}zpoin. znt.):
a obywatelstwo paristwa czlonkowskiego
unii

Europejslciej, Konfederacji

fcarskiej lub paristwaczlonkowskiegoEuropejskiegop.rozrLrmienia
o wolnym
u (EFTA) - stro'y umowy o Europejskimobszarze
Gospodarczym, chyba2e
ustawyrnalezniai4zatrudnieniew jednostcesektoralinans6w
publicznychod
ia obl"watelstwa
polskiego,
peln4 zdolnosi do ozy*o$ci prawnychorczkorzysta
zpe,tnipraw publi

cznych,

byla prawomoc.nieskazanaza przestgpstwa:
przecir,vkomieniu, przeciwko
i gospodarczemrL,
przeciwko dzialalnoSciinsty_turji paristwowych
oraz
rz4duterytorialne
go, pueciwko wiarygodno
sci dokumenrt6w
Iub zaprzestgpstwo
)

iada znajomosi jgzyka polskiego w mowie pismie
i
w zilkresie koniecznym do
lvy

)rvaniaobowi4zk.6w
gl6wnegoksiggowego

pelnia j eden z ponihszyr;hwarunk6w:
rrkoriczylaekonomicznr:jednolite studia magisterskie,ekonomicznev,ry4szestudia

we, uzupelniaj4ce
ekonomicznestudiamagisterskie
lub ekonomicznestudia
omotvei posiadaco najmniej3-letni4praktykqw ksir;gowoSci,
ukohczylaSredni4,
polir;ealn4lubpomaturaln4szkolgekonomiczn4i posiadaco
jmniej 6Jetni4 praktyk,; w ksiggowoSci,
jest wpisana do rejestru biegtych rewident6w na podstawie odngbnychprzepis6w,
posiadacertyfikat ksiggowy uprawniaj4cy do uslugowegopro,wadzeniaksi4g

albo Swiadectwo
kwalifikacyjne uprawniaj4cedo uslugowego
ksi4grachunkowych,
wydanenapodstawieodrgbnychprzepis6w.
b zgodnie z art.6 ustawy dnia2l listopada2008 r. o pracownikach samorzadowycn
(

ieszysignLieposzlakowan4
opini4
iadawyksztalceniew,yAsze,
iada co najmniej trzlrletni stuz pracy lub wykonywala przez co najmniej 3 lata

no56 gospodarcz4 o chamkterue zgodnym z urymaryanixni na danym

ymaganiia dodatkowe:
a) dobra znajomo$riakt6w pravrnych zwiryanychz funkcjonowaniemjednostek sektora
finans6w licznych (w szczeg,6lnosciustawy o: pomocy spolecznej, wspieraniu rcdziny
isy
nie
pracowni

publi
ustawy

budzetui
towarui

pieczy zastEpczej,
rehLabilitacji
zawodoweji spolecznejoraz zatrudnianiuos6b
ych, rachunkoworsci,finansach publicznych, zann6wj.eniach
publicznych,
samorz4dowych,odpowiedzialnosciza naruszenieclyscypliny finans6w
podatkrndochodowym od os6b fizycznych. systemie ubezpieczerispolecznych,
j, rozporz4dzenia w sprawie zasad rachunkowosci oraz planu kont dla

samorz4dutery"torialne
go, o szczeg6lnychzasadach'rozliczen
podatkuod
orazdokonywaniazwrotu Srodk6wpublicznychprzezna<>zonych
na rcalizacje

projekt6w linansowych z udzialern Srodk6w pochodz4cychz budzetu lJnii Europejskiej
lub
od pan

czlonkowskich Europeiskiego Porozumienia o Wolnynr Handlu przezjednostki
tlerytorialnego i innych);

lb) bieg :znaj
omoSdobslugikomputerai wz1dze|biurowych;
c) dobra znajomoSd
program6wlhnansowo
_ ksiggowych;

d) umi

pracy w zespr:le, organizacji pracy, korzystania
z przepis6w prawa,

komrmi
e) kierro

sigzasadami
etyki:nwodowei.

3. Z,a

obowii4zk6wi odpowiedzialnoSci
na stanowisku:

a) pro

rachunkowodci
j ednostki;
ie sprawozdawczoSci
budzetoweji podatkowej;

b)
c) wykon
d)

ie dyspozycjiSrodkamipienig2nymi;
e kontroli zgodnosci o,peraejigospodarczychi finansowych
zpranem

finanso
e)

kontroli kompletnoscii rzeternosci
dokument6wd,otyczq.cych
operacji
rchi finansowych;
anle

g0s

r)
g) opraco

4. Za

caloksztaltupract zakresurachunkowojci:
ie plan6wbudzetowych.

wykonywanychzndafina stanowisku:

i
o
a
o

nizowarie sporz1dzania, przyjmowanie, gromadzenie,
obieg, archiwizowanie,
trola dokrument6ww spos6bzapewniaj4cy:
wy przebieg operacji gospodarczych,

mieniabgd4cego
w posiadaniu
jednostki,
'zqdzaniekalkulacj.i
wynikowych koszt6w wyko'ywamych, zadan
oraz
w ozdawczoScifi nansowej.
i prawidlowe prowadzenie ksiggowoSci oraz
sporz:,qdzaniukalkulacji

w
a
O

rl

r)

kowej koszt6w wvkonywanych zadan i
sprawozdawczoSci finansowei
rs6b umo2liwiaj4cy:
nowe przek azywan)e rzetelnych informacji ekonomic:znych,

gtlf,:l:: rv 9osia.da1iu.jednostkii;;,nowe i prawidrowe
H:*"f::l
i217nie
os6bmaj4tkowo
odpowiedzialnych
zato"r;
mieniii
widlowe i terminowedokonywan
ie r ozliczenfinarrsowych,

:::::#::,:i*:?!l.l1lTz,zat<resu.rlchrllowosci,wykonywanychprzez
lne kom6rki or ganizacy
j ne orazj edno
stki nie bilansuiu,

"'#;l;,
"il, ":
Lzenragospodarkifinansowejjednostki zgodnie
z obctwiqzui4cymizasadami
qcezv,tlaszczana

wykonywaniu dyspozycji srodkami pienigznymi zgodnie z przepisami
dotyczlctymizasadwykonaniabudzetu,gospodarkiSrodiaLmipozabuizetowymi
i innymi bgd4cymiw rlyspozycjijednostki,
zapewnieniupod wzg|gdemfinansowyrnprawidlowosciumr5wzawierunych
przez
jednostkg,
przestrzegarriu
zasadrczliczehpienigZnych
i ochronywartosr;ipienigznych,
zapewnieniuterminovregodci4ganianaleznoScii dochodzeniaroszl.czen
spornych
oraz splartyzobowiqz:"af
.
wykorzystania Srodk6w przydzielonych z buclzetu lub
towych i innychbgd4cychw dyspozycjijednostki.

srodk6w

onywania w ramach kontroli wewngtrznei:

bie24ceji naLstgpnej
kontroli funkcjonalnejw zakresiepowierzonychmu
rystqp.nej,
obowi4zk6w,
wstgpnej kontroli leg,alnoscidokument6w dotycz4cyohv,rykonywaniaplan6w
finansowychjednostekonz ich zmian,
nastgpnej kontroli operacji gospodarczychjednostki stanowi4cy przedmiot
ksiggowan.

a
o
a

:strzeganiLe
zasadrcalizacji zobowiqzaaw zakresiepodatku od towar6w i uslug
koordyno,wanieprzebi<>
gu r ozliczeriVAT,
nadz6rnad poprawnosr:i4sporzEdzanychrejestr6woraz Dekliracji
cz4stkowych,
monitoro'wanie zmian w przepisach prawa podatkowegtJoritz
Sledzeniepraktyki
organ6w podatkowych i skarbowych,
,Jbalosi 'w zakresie vrypelniania obowi4zk6w podatk'wych
w vAT zgodnie
:z obowi4:,,uj4cymiprzepisami prawa,
nadzorna.dprawidlowq.kalkulacj4 zobow i4zan podatkowych.

yun]u projekt6w przepis6w wewngtrznychwydawanyohprzez kierownika
ki, dortycz4cych
prowadzetiarachunkowosci,a-w sz,:,zig6tnosci
zakladowego
kont,
obiegu
dokument6w
(
dowod6w
ksiggowych
zasid
przeprowad
1u
zaniai
),
itczeniainwentaryzacji.
aktyw6w i pasyw6w orazustalaniawyniku finansowego.
go ustalania lub sprawdzaniarzeczywistegostanuaktyw6w pasyw6w.
i

onywaniewstgpnejkontroli kompletnoSci
i rzetelnoSci
diokrunent6w
dotycz4cych
rcji gospodarczychi finansowych.
rr)

ie zbiorczych sprawozdarifinansolvych z wykonania brudzetui
ich analiz.

towanieprojekt6wplan6wfinansowychjednostki,a takzezmianw ci4gu
roku

12)

lwego.

ia drrkument6wlinansowych z przypisaniemoctpou,iedniejklasyfikacji
r wydlatk6wi dochod6w.
14)w

wadzania wszystkich platnosci przelewowych na podstawie
dokument6w
;owych clo systemubankowoScielektronicznei.

r$s

nie podpisuna dokumentachstwierdzai4cych
dokonanieczynnosciprawnych
ych spowodowaizobowi4zania
pienighne
jednostki.

m

bslugaksiggowaPowialowegoZespoludo Spraworzekaria
o Niepelnosprawnosci
l:,gczycy.
irmych dzialafi w zakresieuregulowanym odrgbn.ymi
przepisami.
ykonywanie innych zaditnzleconychprzez przeLo2onego.

5,, I f'ormacj,eo warunkach pracy na danym stanou,isku:
o

liczba lub wymiar etatu: I etat,

o

podstawowysystemczasupracy,

o

zatrudnienie
w ramachumowyo pracg,

o

pracaprzy komputerze i vrzqdzeniachbiurowvch.

o

rmiejscepracy - Powiatowe centrum pomocy Rodzinie,
9r9-r00 tr-gczyca,ul.

Ki irhskiego
4.

6. In

rmacjaro wskaznilkuzatrudnieniaos6bniepernosprawnych

\M

i4cu styczniu 2011' roku wskaznik zatrudnienia
os6b niepelnosprawnych

!V

wym centrum r'omocy Rodzinie w tr-gczycyprzy ul.
Kiliriskiego 4,
ieniup'rzepis6wo rehabilitacjizawodoweji spoleczne>j
oraz zatrudnianiu
os6b
prawnych,wynosiloo najmniej60/o.

VV

7 . W aganedokumen{,':
a) Zyciory l.CYz uwzglgdnieniem
karieryzawodowej),
b) list

JNY,

c) kserok ia dokumentutozsamoSoi,
d)

e) kse
r ulnlel

f) k.wesrti

ir: dokument6wpoSwiaclczaj4cych wyksztalcenie,
innych dodatkowych rlokument6w o posiadanychkwali.fikaoi
ach
iach,

iuszosobowy,kt6regowz6r stanowizarlczniknr 1 do oglosze
nia,ze

wskazarie numeru tdefonu kandydata.

g) kserok

swiadecrfw
pracy,zastviadczeri
potwierdzalqcychposiadanie
praktyki
i,

ie kandydatao:

pelnejzdolno$cido czynnoSci
prawnych,
staniuz pelni praw publi cznych,

zemtJ, przeciwko dzialalnoSci instytucji parist.wowych oraz
samorzadu

lnego,przeciwkowiarygodnoscidokument6wlub zaprz:estgpstwo
skarbowe,
zeniekandydatao niekaralnoScizakazemzajmowaniastanowisk
zwiazanvch
iem Srodkarnipublicznymi,
adczenie kandydata o stanie zdrov,na pozwalaiqcym
La zatrudnienie na

iskugl6wnegoksiggowego,
iadczenit:dotycz4cezgodynaprzetwarzanie
danychosolbowych
o tre6ci:
,) yrazam zgodg na lprzetwaruaniemoich danych osotrowych
w zwiuku
Z

C

konkursem na stanowisko gl6wnego ksirTgov/egow powiatowym
trum Pomocy Rodzinie w Lgczycy orcz na publikacjg nerzwiska
i imienia na

ie BiuletynuInformacjipubiicznejStarostwapowiatowego,w Lgczycy,na
stronie
in rnetowejPCPRw N-gczycy
oraz na tablicy informacyjnejpowiatowegocentrum
P(
RodziniewLEczycy,"

dokumenty aplikacyjne nalezy skladai osobisr;ie w
Cern

18w

sekretariacie

cerntrumPomocyRodziniew LEczycylub przes.,ta6
na adres: powiatowe
Pomoc;rRodziniew tr-gczycy,
99-100tr gczyca,
ul.Kiliriskiego4 w terminie do
nia 20117r,do godz. 10.00wl4cznie (za datg dosta.rczern
ia uwaila sig datg
uLdo PCIIR), w zanrknigtychkopertachpodpisanychimieniem i nazwiskrem
:

naboru na stanowiskogl6wnegoksiggowegow powiatowym
"Dotyczy
CerntrirmPomocyRodziniew tr gczycyor,
Kafdydaci spelniaj4cywyrnaganiaformalnepodanew ogloszen.iu
i zakwalifikowani
do nasJeRnego
eterpu
rekrutacjizostan4powiadomieni
o terminierozn:Lowy
kwalifikacyjnej
teft:fonlcznie.
Aplikacje' kttire wplyn4 do PowiatowegoCentrumPomocy Rodzinie w
N,Ecrycy,
po wyzp.iokre6lorrym
terminienie bgd4rozpatrywane.
Inf{rmacja o wyniku naboru bgdzie umieszczon
a fla stronie BIp starostwa
Powiattrvegow l-qczycy (ht\//leczyca.bip.cc), na stronie internetowejpowiatowego

CentturmPomcrcy Rodzinie w Lgczycy (http://www.pcprleczyc;a.pl)
oruz na tablicy
oglolzeriw budyr'rkuPowiatowego centrum pomocy
,wL*:syysy.
Rodzinie

uuru'c'ly
dokumenty
aplKacyJne: hst
aplikacyjne:
"rJurass'v
list motywacyjny,
\ymagane

szczeg6rowe cv
( z uf:zglgdnieniem dokladne,goprzebiegu
kariery zawodov,,ej), powinny byc opatrzone

k.[auzir]la:
l

-

wy{a'Zamzgodgna przetwarzanie
moich danychosobowych:zawartychwofercie pracy
"
dla p$trzebrekrutacji,zgodnliez ustaw4z dnia29 sierpnia
ll)97 r. o ochroniedanych
osobolu'ych
(tj Dz.ll. z 2016r. poz.922z poLn. zm. oreuustaw4
z dnia2l listopada
)
20084' o pracownikachsamorz4dowych( t j. Dz. rJ
. z 2016t . fioz.r)02),,.
Krsero]<rrpie
dokunrent6wzal4<>zonych
do oferty kandydatawinneby6 potwie rdzoneptzez
kaLndypata
za zgctdne
z oryginafiem.
ospba wylonLiona
w drod:zenaboru,z ktorq bEdzienawiqzanystosunekpracy jest
zobodyizpana przed dniem zatrudnienia przedstawiad
aktualne zaswiadczenie
o niekriralno3ci
z KrajowegoRejestruKamego.
Do[umenty aplikacyjne kamdydata,kt6ry zostanie
wylonio{

r,r,,procesie rekrutacji,

zostan?dol4czone
dojego akt osobowych.
DoNumentyos6b,kt6re w procesierekrutacjizakwalifikowaly
sig do dalszegoetapu
i zosta$umieszc:zone
w protokolebgd4przechowywane
pcpR w tr-gczycy
w sekretariaoie
pn'ez dkres3 miesigcyod dnia upowszechnienia
informacji o vrynitriach
naboru.w tym
oklesielkandydac'ibgd4 mogl.i dokonywai osobiscie
odbioru dok'ment6w zro.onych
przezsiebiew zwiilzkuz nabor'em,
za potwierdzeniem
odbioru.po uptywie3 miesigcyod
dnia upowszechnianiawynik6w naboru nie odebran przez
e
kandydat6wdokumenty
zostan4j
odeslanepoczty.
DoJ<umprrty
os6b,k6re nie spelnilywymaganformalnychbgdl4orlsyl
anepoczt4lubmog4
zostadqdlbierane
osobi5cie.

Kierqwnik

;ruJSmffi
JS.os. /.ot?

