
MIEJsKo - GMtNNy ośnoorr poMocy spoŁEczNEJ w WlĘcBoRKU

poszukuje kandydata na stanowlsko:

Księgowy

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (zastępstwo)

2. Wymiar etatu: pełen etat

3. Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

4, Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania w odniesieniu do kandydata:

! jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii

Europejskiej lub obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada znajomość języka po|skiego

potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

' ma petną zdolnoŚĆ do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

' nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

. posiada wykształcenie średnie lub wyższe,

r w przypadku wykształcenia średniego - posiada dwuletni staż pracy,

. znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości,

. biegła obsługa komputera.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) dekretowanie i księgowanie operacjigospodarczych na podstawie dowodów księgowych;

2) sporządzanie dowodów księgowych wewnętrznych;

3) obsługa programu BUDZET - księgowość budżetowa z planowaniem ;

4| prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej iuzgadnianie ich z'kontami księgi

głównej;

5) analiza oraz uzgadnianie kont analitycznych z kontem syntetycznym;

6) uzgadnianie kosztów rodzajowych i ich analiza;

7) bieżąca analiza wykonania planu;

8) prowadzenie ewidencji środków trwałych MGops ijednostki podległej;

9) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych MGOPS;

10) uzgadnianie ewidencji ksiąg inwentarzowych z ewidencją syntetyczną;

J.1) rozliczanie inwentaryzacji;



sprawdza nie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;

kompletowanie dowodów księgowych oraz dbałość o należyte przechowywanie tych

dokumentów;

prawidłowe realizowanie operacji bankowych - obsługa Home Banking;

pomoc w dokonywaniu okresowych analiz i ocen realizacji dochodów i wydatków

budżetowych;

16) pomoc w przygotowywaniu sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowYch oraz

sprawozdań opisowych z wykonania budżetu;

17) pomoc w przygotowywaniu danych niezbędnych do opracowania rocznych Planów

finansowych;

6. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny,

b) Życiorys (curriculum vitae),

c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - formularz w załączeniu,

d) Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub inne dokumentY

potwierdzające okresy zatrud nienia,

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie iwymagane kwalifikacje,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartYch

w dokumentach aplikacyjnych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r,

o ochronie danych osobowych (t,1. Oz. lJ, z2016 r,, poz.9ż2 ze zm.|.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 15@ w siedzibie Miejsko -

Gminnego ośrodka Pomocy Społecznejw Więcborku ul. Mickiewicza22A,89-410 Więcbork, Pok.

Nr 34 osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamknietei kopercie opatrzonei napisem:

,,Rekrutacja na stanowisko Księgowego", na kopercie w lewvm górnvm rogu naleŻv w0isaĆ imie

i nazwisko oraz mieisce zamieszkania kandvdata,

8. Dodatkoweinformacje:

osoby spełniające wymagania formalne powiadomione zostaną o teiminie rozmoWY

kwalifikacyjnej.
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