DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM OSWIATY
W NOWYM TARGU
OGI,ASZA NABdR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTOR
w Kom6rce ds. finrnsowo-ksitgowych

l. Liczba i wymiar
2. Miejsce

etaau: I etat, pelny wymiar czasu pracy.

wykon).wrnia pracy: Nowy Tary ul. Boleslawa Wstydliwego

14.

3. Wymagstria niezbedoe:
a. Wyksztalcenie: co najmniej Srednie ekonomicane.
b. Do3wiadczenie: co najmniej 2 letni staZ pracy, w

tym roczna praktyka w ksiggowoSci lub

rozliczeniach.
c. Pelna zdolnoii do czynnoici prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.
d. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umy3lne przestgpstwo dcigane
z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe.
e. Pozostale wymagania okresla arl.6 ust.l i ust. 3 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.
o pracownikach samorz4dowych.
4. Wymagania dodatkowe:

a) UmiejQtnosi obslugi komputera (Word, Excel) oraz sprzgtu biurowego.
b) UmiejgtnoSi obslugi programu ksiggowego Sz@rk FK.
c) Znajomosi zagadnieh z zakresu dyscypliny finans6w publicznych, planu kont,
d)
e)

ksiggowo3ci i klasyfi kacji bud2etowej.
Znajomosi ustawy o rachunkowosci, o finansach publicznych.
UmiejQtnoSi pracy w zespole, odpowiedzialnodi, samodzielnosi, terminowosi,
obowi4zkowoSi.

5. Zakres wykonywanych

a)

zadai na stanowiskui

Ewidencja ksiggowa faktur, rachunkdw, rapon6w, poleceri ksiEgowan wyci4gdw
bankowych.

b)

c)
d)
e)

MiesiQczne sporzqdzanie zestawie6 obrot6w i sald dla kont syntetycznych
i analitycznych.
Prz ygotowywanie sprawozdari.
Obsluga operacji bankowych.
Wykonywanie innych czynnosci zleconych pnez pracodawcg, ktore wynikaj4
z zajmowanego stanowiska.

6.

Warunki pracy:

a. Warunki dotycz4ce pracy na stanowisku

i sposobu wykonywania zadan: praca odbywa sig
w biurze, nie wymaga czgstych kontakt6w i spotkafi poza miejsccm wykonywania pracy.

b. Miejsce i

otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek miejsca
jest lryposazony w podjazd i windq co urnozliwia wjMd oraz
pracy
wykonywania
pflemieszczanie sig po budynku osobom poruszajqcym sig na w6zkach inwalidzkich,
narzgdzia i materialy pracyr komputer wyposazony w pakiet biurowy i oprogramowanie.
7.

Informacje dodatkowe:

W miesi4cu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskaZnik zatrudnienia

os6b

niepelnosprawnych w jednostce, w rozumie[iu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych j est nizszy niz 670.
8. Wymagane

dokumentyi

Zyciorys (CV).
List motywacyjny.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie.
Kopia dokumentu potwierdzajqcego wyksztalcenie.
Kopie Swiadectw pracy i innych dokument6w potwierdzajqcych posiadany staz pracy.
e. OSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
f. Oiwiadczenie kandydata o koizystaniu z pelni praw publicznych oraz,2e nie byl skazany
prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przest9pstwo Scigane z oskadenia publicanego lub
umyslne przestqpstwo skarbowe.
a.

b.
c.
d.
g.

9.

Kopie innych dokument6w:

Kopie ukoiczonych kurs6w.
b. Kopie innych dokumentdw potwierdzajqcych posiadane kwalifikacje.
c. Kopia dokumentu potwierdzaj4cego niepelnosprawnoSi - dotyczy kandydat6w, kt6rzy
zamierzajq skorzystai z pierwszeistwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajd4 sig w gronie
5 najlepszych kandydat6w.
a-

10.Inne informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y skladad osobiicie w siedzibie Powiatowego
Centrum OSwiaty w Nowym Targu, ul, Boleslawa Wstydliwego 14 (budynek Starostwa
Powiatowego, pok.4.35) lub poczt4 na adres Powiatowe Centrum OSwiaty w Nowym Targu,
34-400 Nowy Targ, ul. Boleslawa Wstydliwego 14, w terminie do dnia 30 wrzesnia 2017 r.,
w dniach i godzinach pracy d. od poniedzialku do pi4tku, od godziny 7.00 do godziny 15.00,
w zamknigtych kopertach z podanym irnieniem i nazwiskiem. adresem zwrotnym, numerem
telefonu kontaktowego dopiskiem: ,,Nie otwierad Dofyczy naboru na stanowisko
,,Podinspektor w Komdrce ds. finansowo-ksiggowy.h". Za termin zlozenia ofe(y uznaje
sig datg wplywu pod wy2ej okeSlony adres. Aplikacje, kt6re wplynq do Powiatowego
Centrum Oswiaty po wy2ej okeslonym teminie nie bgdq rozpatrywane.

i

-

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny byi opatrzone podpisan4 kla:uz]ulq ,,Il/yra,am
zgodg na przetwarzonie moich danych osobowych zorrafiych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbgdnych do realizacji procesu rckrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochlonie dahych osobovych (it. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawg z dnia 2l listopada
2008 rok;u o pracownitach samorzqdowych (it. Dz. U. z 20l6 r. poz.902 ).

Nabdr zostanie przeprowadzony przez Komisjg Rekrutacyjn4 po\rr'olanq przez Dyrektora
Powiatowego Centrum OSwiaty w Nowym Targu.
Kandydaci spelniajqcy wymagania formalne zostanq lelefonicznie zaproszeni na oceng
koficowq kandydat6w.
Uwoea: wynik postgpor,tuhia to lqczhy wynik analizy dokument'w sprawdzajqcych spelnianie
powyzszych wymagai oraz lestu kwalilikacyjnego i /lub ewentualnej rczmowy kwulilikacyjkej

Z wylonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracg na czas okreslony. Po uplywie
umo\iy na czas okeSlony, jezeli nie bgdzie zaslrze2e6, co do wykonywania zadai pftez
pracownika, moze zostai nawiqzana umowa o prac9 na czas nieokreslony.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze izatrudnionego rv Powiatowym Centrum
OSwiaty w Nowym Targu zostanq dol4czonc do jego akt osobowych. Kandydaci, kt6rych
oferty zostaly odrzucone bgd4 mogli osobiScie dokonywai odbioru swoich dokument6w
za pokwitowaniem. Dokumcnty nieodebrane zostan4 komisyjnie zniszczone.
Jcdnoczelnie informujg, i2 zgodnie z art. l5 ust. I ustawy z dnia 2l listopada 2008 roku
o pmcownikach samorz4dowych ( jt. Dz.U. z 2016 r. poz. 902), informacja o wyniku naboru
zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz
umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Centrum Oiwiaty przy
ul. Boleslawa Wstydliwego l4 w Nowym Targu.

Nowv Tare. dnia l8 \lrzesiei 2017 r.

