OGŁOSZENIE
o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie ogłasza nabór
na kierownicze stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie,
(wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy).
1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 59-818 Siekierczyn 271, tel. 75-722-17-30,
e-mail : gops@siekierczyn.pl
2. Określenie stanowiska
Kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny księgowy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie.
Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy.
Rodzaj umowy - umowa o pracę.
3. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w art. 54, ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia
2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Brzmienie od 1 stycznia
2013 roku.
Wymagania niezbędne:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie
w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa
polskiego,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie
koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) spełnia jeden z poniższych warunków :
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne
wyższe
studia
zawodowe,
uzupełniające
ekonomiczne
studia
magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co
najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów;
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie
odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy :
1) Biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, FKB – System
Księgowości Budżetowej, FPB – System Planowania Budżetu);
2) Znajomość
programów
komputerowych
Płatnik,
Płace,
Księgowość, Kadry (Bestia);
3) Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy
o rachunkowości;
4) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
5) Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,
dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich
kwalifikacji.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
1) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka;
3) Opracowywanie rocznych planów finansowych;
4)Dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją budżetową;
5) Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku
(rozliczenie inwentaryzacji rocznej);
6) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia
rachunkowości, w szczególności : zakładowego planu kont, obiegu dokumentów,
zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
7) Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich
analiz (miesięcznych, rocznych);
8) Prowadzenie kart wydatków;
9) Prowadzenie księgi kontowej i inwentarzowej;
10) Sporządzanie wypłat pracownikom Ośrodka;
11) Prowadzenie kart wynagrodzeń;
12) Naliczanie dodatkowych wynagrodzeń rocznych „13”;
13) Naliczanie podatku i sporządzanie miesięcznych deklaracji do Urzędu
Skarbowego;
14) Sporządzanie rocznych rozliczeń podatku pracownikom;
15) Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS;
16) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
oraz ich wypłaty i rozliczenia;
17) Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne;
18) Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej;
19) Prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
20) Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowoksięgową jednostki;
21) Prowadzenie kontroli finansowej i innych zadań wynikających z ustawy
o rachunkowości, finansach publicznych oraz pozostałych aktów prawnych
regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego.
4a. Warunki pracy na danym stanowisku :
wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy
miejsce pracy : praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siekierczynie; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; budynek nie jest
wyposażony w windę ani podjazdy dla osób niepełnosprawnych; korytarze
i toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Siekierczynie wynosił 6%.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na
stanowisku głównego księgowego,
6)kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących
kwalifikacje oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy
(lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku
trwającego zatrudnienia);
7) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
kandydata;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm);
9) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
11) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na
kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny księgowy w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Siekierczynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz.
1271 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) .”
6. Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Głównego
księgowego GOPS w Siekierczynie” (pokój nr 8, parter budynku Urzędu Gminy
Siekierczyn) w terminie do dnia 11 marca 2016 r. do godz. 15.00 lub
przesłać na adres Ośrodka :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 59-818 Siekierczyn 271, (pokój nr 8).
Dokumenty, które wpłyną do GOPS po określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zostaną powiadomieni
pisemnie bądź telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby,
które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie zostaną dołączone do jego akt
osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą
przechowywane w dokumentach dotyczących naboru
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie.
Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie ustawy o pracownikach
samorządowych.

Zatrudnienie na stanowisku Głównego księgowego możliwe będzie w miesiącu
kwietniu 2016 roku.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja
o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siekierczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Siekierczynie.
Jednocześnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siekierczynie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru
na kierownicze stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego bez podania
przyczyny.
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