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Do Rcgula$intr aboru na wolne slaDo\!lska ufTQ.lnlcze

wprosadzoncgo zarzadzeniem nr 6'09 Kiero\nika Gnrnrncso Oirodkt Pomoc) Spolecznej '! Smrczv
7 dnia 29 051009r.

OGI-OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ4DNICZE

Kieron'nik Gminnego O(roclka Pornocy Spoleczne.i u'Star'czl oglasza nab6r na u'olne

stanowisko urzqdnicze Clninnego OStodka Pomoc,r- Spolccznej t Stalczl

1 Nazwa stano[iska Pracv
% elatLl Gl6r\iego Ksiego\\'ego

2. Niezbqdne $lrnagania od kand)dat6\\'

a). Irkonomiczne j ednolite studia magisterskie. ckonomiczne t-l2sze studia zawodowe'

uzupelniaj4ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomicznc studja podyplomo\\'e i

posiadanie co najmniej lletniej praktlki \\'ksiQgowolci lub:

b). Ukoiczenie Sredniej. policealnej lub pomaturalnej szkol! za\odouci o kierunku

rachunkorvoii i posiada]ie co najmnici 6letniei praktlki rv ksiqgowoici

c). Oby\\'atelst$o polskie
i). Peina zdolnosi do cz-'-nnoSci prau'nlch oraz kolz!stanie z pelni pra*' publicznych

e). Niekaralnosa za przeslgpstNa przeci\1ko rnieniu. przcci*ko obrotowi gospodarczenlu'

przeci*,lio dzialainoSci instyllLc-ii paist\\'o*q ofaz sanorzQdu tcrylorialncgo, przeciwko

iriarygodno(ci dokument6w lub za przestQpstrvo kame skarbowe

1). Znajomo(i obou'i4zuj4clch przcpis6rv pra\\nvch a w szczegolnoSci usta\U o finansach

publicznych i o rachunkorvoici
g). Nieposzlirkou'ana oPinra
h.). Obsluga programci\\ komputero\\"r'ch w zakresie pakietu MS Office ze szczeg6lnlm

uwzglqdnieniem programu Excel. obsluga progmmu Platnik

i). Stan zdrowia poz*alaiqcl na zatrudnicnie na okLeSlonvm stanowlsku

j. D.'Jarl. ' rr< r" mcgrnil  od kdrrJ\d.lo\

a). Znajomoii zasad lunlcionouania.jednostck organizaclinych samorza.du ter]lorialncgo

4. ./aJ.rnta,,, ,  r konr rr lr( nx sl,r l ' . ' \ \  i ' lu

a). Prou'adzenie rachr.tnkorvoici Cminnego Oirodka Pomocl Spolecznci

b). Wykonyu'anie dlspoz,vcji Srodkami finanso\rymi

c). Kontfola pfo\\adzenia gospodarki tinansorvel



5. Wymaganc dokument):
l) list motywac)'jny
:j zy"iotlt -.uoi"ulum vitac z inlormacjami o w'Yksztalceriu i opisem

dotychczasowego przebiegu prac'v za\\'odouq

i) k$cstionarlusz osobo\\)'
'lJ oriwiadczenie o niekaralnosci

5) oiwiadczenie o pelnej zdolnoici do cz"vnnoSci pra$nvch

6j oSwiadczenie o korz-n-staniu z peh pl.arl publicznvch

7j kopie irviadcctw prac) z dotychczaso\qch miejsc pracl oraz zas\"iradczcme o

zain Jnicniu \\  pr./ \  puJk'r kL'nr\ n.r. '  : i  /5rr 'rJr ' ;(ni: '
gl t"pJJ"t".". io": pc,t,viercizaiqel ch q)k\ztJlccnic I dudrtf 'uuc t 'qrl i f ikacie

9j oiwiadczenie o *)raicrr iu zgod) na przetrrcrzlnic dcnlr:h os"bowrch na potrzeb'v

rckrufaoli

6. Micjsce i temin zlo2enia dokumentow

Ole I tQ i \ \ sz -vs l k i cwynraganedokumen l l nu lez rz lnz l cnsobrsc i cdo t l n ra ,20S20 l l rpod
Ja*rirn, C.inn1 OS.o.l& Pumoc,- '  Spolee znc; * Stlcz) '  rLl szkolntr I  d^u lndzin'v 15'00 '

Stizrr" infotton"j" .ozna Lrz) skai pod nunlercn lelcfonu (0i'i) l-140-508
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