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Zan Adzenie Nr 9

Kierownika
Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Starczy

z dnia 12 luty 2008 r.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko gl6wny ksiegowy w Gminnym Osrodku pomocy
Spolecznej w Starczy.

Na podsta$'ie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoz4dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zp6h.zm. , art.3 - 3e ustavry z dnia 22 marca 1990
r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.l 593 zp62n. zm)

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Starczy zazadza:

$ l

Oglosii konkurs na stanowisko gldwny ksiggowy w Gminnym Olrodku pomocy
Spolecznej w Starczy.
Tre5i ogloszenia o konlursie okeSla zal4cznik Nr 1 do zarz4dzenia.

$ 2

Ogloszenie, o kt6rym mowa w I I zostanie ogloszone w Biuletlnie Informacji publicznej Urzqdu
Gminy Starcza oraz na tablicy ogloszen Gminnego O3rodka pomocy Spolecznej w Starciy oraz
UrzQdu Gminy Staxcza.

s 3
Nadz6r nad realizacjq zarz4dzenia sprawuje Kierownik GOpS.

$ 4

Zan4dzenie wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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KIEROWNIK GMINNEGO

Zalecznik NR

OSRODKA POi'OCY SPOTECZNEJ W STARCZY

oglasza
NABOR NA WOLNE STANOWISKO

GL6WNEGO KSIEGOWEGO _ % ETATU
W GMINNYM OSRODKU POMOCY SPOLECZNEJ w STARCZY

UL. SZKOLNA I, 42 - 26I STARCZA

Wymagania niezbedne:
a) Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyzsze studia

zawodowe, uzupelniajEce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne
studia podyplomowe iposiadanie co najmniej3- letniej praktykiw ksiegowoaci
tuo:

b) Ukoiczenie Sredniej, policealnej lub pomaturalnej szkoly zawodowej o kierunku
rachunkowosc i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w ksiegowosci.

c) Obywatelstwopolskie
d) Pelna zdolnos6 do czynnoaci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych
e) Niekaralnosc za pzestepstwa pzeciwko mieniu, pzeciwko obrotowi

gospodarczemu, pzeciwko dzialalnosci instytucji paistwowej oraz samozadu
teMorialnego, pzeciwko wiarygodno6ci dokumentow lub za pzestgpstwo karne
sKarDowe

f) Znajomo56 obowiazujecych przepis6w prawnych a w szczeg6lnosci ustawy o
finansach publicznych i o rachunkowosci

g) Nieposzlakowana opinia
h) Obsluga program6w komputerowych w zakresie pakietu MS Office ze

szczeg6lnym uwzglednieniem programu Excel, obsluga programu Platnik
i) Stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na okre6lonym stanowjsku.

Wymagania dodatkowe:
a) Znajomosa zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorzedu

terytorialnego

Zakres wykonywanych zadai na stanowisku:
a) Prowadzenie rachunkowosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
b) Wykonywanie dyspozycji Srodkami finansowymi
c) Kontrola prowadzenia gospodarki finansowej

Wymagane dokumenty:
a) 2yciorys z opisem dotychczasowej dzialalnosci zawodowej (CV),
b) list motywacyjny.
c) kopie dyplom6w oraz innych dokument6w potwierdzajacych posiadane

wyksztalcenie i kwalifi kacje,
d) kopie Swiadectw pracy,
e) referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
f) kwestionariuszosobowy,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetno6ciach,
h) o6wiadczenie kandydata o niekaralnosciza pzestepstwo popelnione umy6lnie,



i) aktualne zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
j) oswiadczenie o wyrczeniu zgody na ptzetwazanie na potzeby postepowania

konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.z2002t. N|l01 poz.926z
p62niejszymi zmianami.

5. Oferty nale2y sklada6 w terminie do dnia 03.03.2008 r. pod adresem cminny Osrodek
Pomocy Spolecznej w Starczy, ul. Szkolna 1 do godz. 15.00

Blizsze informacje mo2na uzyskad pod numerem telefonu (0-34) 3-140 - 508
Kierownik

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Starczy

Barbara Kubat
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