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Dyrektor Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu  ul. Piłsudskiego 111

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO   w Domu

Dziennego Pobytu w Grudziądzu.

wymiarze 1 etatu.

1. Wymagania niezbędne określono w Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1282) tj. pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) posiada wykształcenie  wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub ukończyła średnią,
policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości (mile widziana
praktyka w samorządzie), posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych
przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

-znajomość ustawy o finansach publicznych,

- znajomość ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w
jednostkach sektora finansów publicznych, prowadzenie gospodarki jednostki budżetowej,

- znajomość prawa podatkowego

- znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

- znajomość prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

- znajomość bankowości elektronicznej,

- biegła znajomość obsługi komputera: pakietu MS Office (Exel, Word), Internet, poczta elektroniczna,

- znajomość obsługi programów komputerowych VULCAN, PŁATNIK, OTAGO,

- znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania, ewidencjonowania i rozliczania środków
finansowych przyznanych na realizację projektów w ramach Programów Unii Europejskiej,

- zdolność do pracy w warunkach stresu,

- zdolność logicznego i analitycznego myślenia,

- umiejętność korzystania z przepisów prawa i ich interpretacji,



- samodzielność, wysoka motywacja do pracy,

- wysoka kultura osobista, dokładność i odpowiedzialność.

- dyspozycyjność, komunikatywność, dyskrecja, rzetelność, systematyczność, punktualność,

- umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

· prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające na zorganizowaniu

,sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów oraz bieżącym i prawidłowym prowadzeniu

księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów, · prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z

obowiązującymi przepisami i zasadami (realizacja budżetu w ramach wydatków rzeczowych i osobowych,  oraz

dokonywanie analizy wykorzystania przydzielonych środków).

· sporządzanie wymaganych sprawozdań.

4. Wymagane dokumenty:

· list motywacyjny,

· CV,

· odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

·  oświadczenie o niekaralności,

· oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

· oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku: praca na komputerze.

Z Regulaminem konkursu można się zapoznać w Domu Dziennego Pobytu  w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego111

(poniedziałek-piątek w godz. 10.00 -14.00).

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko

głównego księgowego w Domu Dziennego Pobytu „terminie do 25.01.2023r. do godz. 12.00.

Dyrektor Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu

Jolanta Lotarska-Rydzińska


