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Do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzgdnicze
Wprowadzonego zarzqdzeniem nr 6/09 Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Starczy

z dnia29.05.2009r.

OGT,OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ4DNICZE

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Starczy oglaszanab6r na wolne
stanowisko urzEdnicze Gminnego osrodka pomocv Spolecznej w Starczy

a

Nazwa stanowiska pracy
t/z etatu Gl6wnego Ksiggowego

Niezbgdne wymagania od kandydat6w

a). llkonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne W^sze studia zawodowe,
uzupelniajqce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i
posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w ksiqgowoSci lub:

b)' Llkoriczenie Sredniej, policealnej lub pomaturalnej szkoly zawodowej o kierunku
rachunkowosi i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w ksiqgowosci

c). Obywatelstwo polskie
d). Pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie zpelni praw publicznych
e). NiekaralnoSc za przestqpstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu.

przeciwko dzialalnoSci insty'tucji paristwowej oraz samorz4du terytorialnego, przeciwko
wiarygodnosci dokument6w lub za przestqpstwo karne skarbowe

t). ZnajomoSc obowi4zuj4cych przepisciw prawnych aw szczeg6lnoSci ustawy o finansach
publicznych i o rachunkowoSci

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

uwzglgdnieniem programu Excel, obsluga programu platnik
i). Stan zdrowia pozwalaj4cy nazatrudnienie na okreslonym stanowisku

Dodatkowe wymagania od kandydat6w

al' ZnajomoSi zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorz4du terytorialnego

T,adania wykonywane na stanowisku :

a). Prowadzenie rachunkowosci Gminnego osrodka pomocy Spolecznej
b). Wykonywanie dyspozycji Srodkami finansowymi
c). Kontrola prowadzenia gospodarki fi nansowej
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5. Wymagane dokumenty:
1) list motyrvacyjny
2) Zyciorys - curriculum vitae z informacjami o wyksztalceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
3) kwestionariusz osobowy
,+) oSwiadczenie o niekaralnoSci
5) oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych
6) oSwiadczenie o korzystaniu zpelni praw publicznych
7) kopie Swiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz za|wiadczenie o

zatrudnieniu w przypadku kontynuacj i zatrudnienia
8) kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie i dodatkowe kwalifikacje
9) oSwiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

rekrutacj i

6. Miejsce i termin zlo2enia dokument6w

OfbtE i wszystkie wymagane dokumenty nalely zlotyc osobiScie do dnia 08.02.2010r pod
adresem: Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Starczy, ul. Szkolna 1 do godziny 15.00 .
Blizsze infbrmacje mozna uzyskai pod numerem telefonu (03a) 3-140-508.
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