Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 165

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa stanowiska – Księgowa (y)

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwa skarbowe
4. wykształcenie średnie ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości
5. co najmniej 5 letni staż pracy w księgowości w tym co najmniej 3 lata w sferze budżetowej
6. umiejętność obsługi komputera
II. Wymagania dodatkowe
1.
2.
3.
4.

znajomość ustaw o rachunkowości, finansach publicznych,
umiejętność interpretacji przepisów, logicznego myślenia
dokładność , sumienność, odpowiedzialność,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1.
2.
3.
4.

prowadzenie ewidencji księgowej wydatków szkół, gimnazjów, przedszkoli
uzgadnianie obrotów i sald księgi głównej analitycznej i syntetycznej
współpraca przy sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych
uzgadnianie wydatków w celu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz
rachunku zysków i strat
5. dekretowanie dokumentów oraz kontrola pod względem formalno-rachunkowym,
6. przygotowywanie dokumentów do dokonania przelewów i sporządzanie przelewów
IV. Informacja o warunkach pracy
1. Praca w budynku nie w pełni przystosowanym do poruszania się wózkiem inwalidzkim .
2. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

list motywacyjny
życiorys (CV)
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
(poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem)
kopia dokumentów potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia
(poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem)
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
z praw publicznych. W przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień o
których mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych – kopia dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
(poświadczone przez kandydata za zgodność z
oryginałem)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV , powinny być opatrzone
klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Komplet dokumentów należy składać osobiście w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół
i Przedszkoli 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165 ( II piętro pokój kadr nr 204 ) lub pocztą
na adres Zespołu - w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko
Księgowa(y) w terminie do dnia 31 października 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do ZEASiP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarów
Mazowiecki http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w ZEASiP.
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