
Gmkny O$rotiek Fomocy Spolecarej
'*2-267 Stzrcza (L)

uL. Szkolna 1
powiat czgstocho,vski, woj. Slqskie

tel./f^x o34/ 314 05 08
NIF 57$232.1640

(pieczQi adresowana GOPS)

Zal4cznik Nr I

Do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzQdnicze

Wprowadzonego zarz4dzeniem nr 6/09 Kierownika Gminnego O(rodka Pomocy Spolecznej w Starczy
z dnia 29.05.2009r.

OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ4DNICZE

Kierownik Gminnego oSrodka Pomocy Spolecznej w starczy oglasza nab6r na wolne

stanowisko urzQdnicze Gminnego Oirodka Pomocy Spolecznej w Starczy

2.

3. Dodatkowe wymagania od kandydat6w

a). Znajomo56 zasad funkcjonowania j ednostek organizacyjnych samorz4du terytorialnego

4. Zadutia wykonywane na stanowisku:

a). Prowadzenie rachunkowosci Gminnego Oirodka Pomocy Spoiecznej

b). Wykonywanie dyspozycji Srodkami finansowymi

c). Kontrola prowadzenia gospodarki fi nansowe.;

Nazwa stanowiska pracY
% etatu Gl6wnego KsiEgowego

Niezbgdne wymagania od kandydat6w

a). Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyzsze studia zawodowe,

uzupelniajqce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i

posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w ksiEgowo6ci lub:

b). 
-Ukoriczenie 

Sredniej, policealnej Iub pomaturalnej szkoiy zawodowej o kierunku

rachunkowoSi i posiadanie co najmniej 6-letniei praktyki w ksiggowoSci

c). Obywatelstwo Polskie
dj. telna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych

ej. Niekaralno56 za przestQpstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

przeciwko dzialalnoSci instltucji pa/rstwowej oraz samorz4du terytorialnego. przeciwko

wiarygodnoSci dokument6w lub za przestqpstwo karne skarbowe

f;. Znajlio5i obowi4zuj4cych przepis6w prawnych a w szczeg6lno5ci ustawy o finansach

publ icznych i  o rachunkowo(ci
g). Nieposzlakowana oPinia
i.rj. Ob.irgu p.ogram6w komputerowych w zakresie pakietu MS Office ze szczeg6lnym

uwzglEdnieniem programu Excel, obsluga programu Platnik

i). Stan;drowia pozwalaj4cy na zatrudnienie na okreSlonym stanowisku



5. Wymagane dokumentY:
1) list motyrvacYl nY
zj zycioryi - curriculum vitae z informacjami o wyksztalceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracl zawodowej
kwestionariusz osobowY
oSwiadczenie o niekaralnoSci
oSwiadczenie o pelnej zdolno5ci do czynnoSci prawnych

oSwiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych

kopie Swiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz zadwiadczenie o

zatrudnieniu \'/ przypadku kontynuacji zatrudnienia

kopie dokumeni6w potwierdzaj qcych wyksztalcenie i dodatkowe kwalifikacje

oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

rekrutacii

6. Miejsce i termin zloZenia dokument6w

ofertq i wszystkie wymagane dokumenty nalezy zlozy' osobiicie do dnia 02.12.2010rpod

adrerem: Gminny Oirod& Pomocy Spolecznej w Starczy, ul' Szkolna I do godziny 15 00 -

BliZsze informacje mozna uzyska6 pod numerem telefonu (034) 3-140-508'
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