
,. inrinnv 0Srodek I'omocy Spolecarel
,12.261 st",.rcza \L)

rI! Szkolna I

\ +,ai 'z; 'tochowskr' w9L:l ' lsxrc'"'Jjff-?11#lfox%"" Zal4cznik Nr I
Do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzEdnicze

Wprowadzonego zarzEdzeniem nr 6/09 Kierownika Gmirrlrego OSrodka Pomocy Spolecznej w Starczy
z dnia 29.05.2009r.

0GI-OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ4DNICZE

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Starczy oglasza nab6r na wolne
stanowisko urzgdnicze Gminnego Oirodka Pomocy Spoiecznej w Starczy

2.

Nazwa stanowiska pracy
% etatu Gl6wnego KsiSgowego

NiezbEdne wymagania od kandydat6w

a). Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne 'iJ{yyyzsze studia zawodowe,

uzupelniajEce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i

posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w ksiggowoSci lub:

b). Ukoriczenie Sredniej, policealnej lub pomaturalnej szkoly zawodowej o kierunku

rachunkowoii i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w ksiggowoSci

c). Obywatelstwo polskie
d). Peina zdolno6i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych

e). NiekaralnoSi za przestgpst\.va przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

przeciwko dzialalnodci insty.tucji paristwowej oraz samorz4du ter)4orialnego, przeciwko

wiarygodnoSci dokument6w lub za przestQpstwo kame skarbowe

f. Znajomos6 obowi4zuj4cych przepis6w prawnych a w szczeg6lnosci ustawy o finansach

publicznych i o rachunkowo6ci
g). Nieposzlakowana oPinia
h;. Obrlt,gu ptogram6w komputerowych w zakresie pakietu MS Office ze szczeg6lnym

uwzglpdnieniem programu Excel, obsluga programu Platnik

i). Stan zdrowia pozwalajEcy na zatrudnienie na okreSlonym stanowisku

Dodatkowe wymagania od kandydat6w

a). Znajomosi zasad funkcj onowania jednostek organizacyjnych samorz4du terytorialnego

Zadania wykonywane na stanowisku:

a). Prowadzenie rachunkowoSci Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej

b). Wykonywanie dyspozycji Srodkami finansowymi

c). Kontrola prowadzenia gospodarki finansowej
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5. Wymagane dokumenty:
I ) list motl'wacyjny
2) zyciorys - curriculum vitae z informacjami o wyksztalceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
kwestionariusz osobowy
oSwiadczenie o niekaralnoSci
oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych
oSwiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych
kopie Swiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy orv zaSwiadczenie o
zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
kopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie i dodatkowe kwalifikacje
oSwiadczenie o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

rekrutacj i

6. Miejsce i termin zlozenia dokument6w

Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nale?y zloLyf osobi6cie do dnia 27.08.2010r poc

adresem: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Starczy, ul. Szkolna 1 do godziny 15.00 .

BliZsze informacje mozna uzyskad pod numerem telefonu (034) 3-140-508.

Kierolvnik
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