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OGŁASZANABÓR NA STANOWISKO

Referenta w Centrum Usług Wspólnych Gminv ŚwiIcza

Nazwa i adres jednostki, miej sce wykonywania pracy:

Centrum Usług Wspólnych
Świl cza 164,
36 - 072 Świlcza

Liczba stanowisk pracy: 1 etat

1. Kandydaci przystępujący do skladania ofert powinni spełn iać następujące wyma gania
niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie eko nomiczne,
b) min. 6-cio mies . staż pracy,
c) obywatelstwo pol skie,

.d) pełna zdo lność do czynnośc i prawnyc h oraz korzystania w pełni z praw publi cznych,
e) nieposzlakowana opinia ,
f) odpowiedni stan zdrowia,

2. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:

a) ogó lna znajomość zasad księgowości budżetowej , planu kont, klasyfikacji budżetowej oraz
zasad gospod arki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów pub licz nych,

b) znaj omość przepisów z zakresu rachunkowości , sprawozdawczości samorządowych

jednos tek budżetowych,

c) znajomość przepi sów prawa oświatowego

d) znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

e) znajomość prze pisów z zakresu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i mac ierzyństwa,

f) znajomość przepisów wy konawczych do w/w ustaw,
g) umiej ętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office), ze szczególnym uwzględnieniem

programu arkusza kalkulacyjnego MS Office Ex cel,
h) znajomość programów organi zacyjn ych , finansowy ch, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych

- preferowana znajomość program ów firm y Vulcan, programu Płatnik, e-PFRON
i) um iej ętność analizy i syntezy informacji ,
j) umiej ętność pracy w zespo le, komunikatywność ,

k) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania ,
l) rzetelność , dokładność , terminowość ,

m) obsługa urządzeń biurowych.

a) Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku w szczegó ln oś ci należeć

będzie:

1. terminowa ewidencj a księgowa fin ansowa operacj i gospodarczych j ednostek
obsługiwanych,

2. dokonywanie wstępnej kontro li komp l etnośc i i rzetelnośc i dok umentów dotyczących operacj i
gospo darc zych i finanso v..rych oraz ich dekretacj ę ,



3. sporządzanie sprawozda ń budżetowych, finansowych , zestawień, ana liz finan sowych,
4 . przeprowadzanie bieżącej analizy z zakres u wy konania planu dochodów, wydatków,
5. przygot owywanie propozycji zmian w plani e dochodów i wydatków budżetowych we

współpracy z głównym ksi ęgowym ,

6. sporządzanie sprawozda ń z zakresu Systemu Informacji Oświatowej , statystycznych
w zakresie dotyczącym w/w stanowiska, sporządzania deklaracji w Systemie e- PFRON

7. sporządzanie polece ń przelewu na rzecz kontrahentów, dochodów do organu prowadzącego ,

8. prowadzeni e ew idencj i środków trwałych na kont ach syntetycznyc h i uzgadniani e z kont ami
analitycznymi pro wadzon ymi w jedn ostkach obsługiwanych,

9. sporządzanie list płac oraz obsługa programu Płatnik,

10. nadzorowan ie przestrzegania dyscypliny finan sów publicznych ,
11. sporządzanie nali czenia odpi sów z ZFŚS,

12. prowadzeni e korespondencji w zakresie spraw finansowych ,
13. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,

b) Warunki pracy:
a) praca w pełnym wymi arze czasu prac y - 40 godz inny tygodniowy czas pracy,
b) zatrudnienie w ramach urnowy o pracę , na czas określony do 6 miesięcy,

z możliwością zawarcia kolejnej um owy na czas nieokre ślony,

c) pakiet socjalny,
d) praca na miejscu w Centrum Usług Wsp óln ych , Świ lcza 164,
e) praca biurowa z wykorzystaniem komputera,

c) Wymagane dokumenty:
a) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
b) własnoręczn i e podpisan y list motywacyjn y,
c) kserokopia dowodu osobisteg o,
d) kserokopie dokumentów poświadczaj ących wykształcenie i kwalifikacje zawod owe,
e) kserokopie świadectwa pracy lub innych dokument ów potwierdzaj ących wymagany staż

pracy,
1) własnoręcznie podpisane oświadczenie kand ydata, że nie był skazany prawomocnym

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,
g) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności

prawn ych i korzysta z pełni praw publiczn ych,
h) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niep oszlakowanej opinii,
i) kserokopi e dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku zamiaru

sko rzystania z uprawnienia, o którym mowa w m1. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 20081'.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014, po z.1202),

j ) własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osob y ubiegąj ącej się

o zatrudnienie,
k) inne dodatkowe dokumenty potwierdzaj ące kwalifikacj e w zakresie objętym wymaganiami

dodatkowymi ( np. dyplomy, certyfik aty, zaświadczenia),

l) oświadczeni e kandydata o braku przeciwskaza ń zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

CV, list motywacyjn y powinny być opatrzo ne kl auzulą : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich dan ych oso bowych zawartyc h w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali zacji
procesu rekrutacji zgo dnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 1'. o ochronie danych osob owych
( Dz. U. z 20 141'., poz.1182 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 2 1 listopada 2008 l'.

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. po z.1202)."
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Ś w i lcza, dnia 09 maja 2017 f .

W miesi ącu kwietniu 20 17 r. w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza wskaźnik

zatr udnienia osób n iepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopi skiem:
"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Centrum UsługWspólnych Gminy
Świlcza" należy składać osobiście w Centrum Usług Wspólnych Gmin y Świlcza pokój
16, 17 lub 18 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 22 maja 2017 r. do godziny 15.00.
na adres:

Centrum Usług Wspóln ych Gmin y Świlcza

36 - on Świlcza 164,

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po wyżej wymienionym terminie
nie będą rozpatrywan e. Decyduje data wpływu oferty do Centrum Usług Wspólnych. Nie
dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyj nych drogą elektroniczną.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania forma lne, miejscu przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (~~-,-?_~yiLc.?1!:j.::.g!Il.i.ll.ącpl) oraz na tablicy informacyjnej
Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza .

Zgo dnie z treś cią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 201 4 r. poz. 1182 ze zm. ) informuj ę, że Dyrektor Centrum Usług Wspólnych;
36-072 Świ Icza 164 jest administratorem danych osobowych osób ubi egaj ących się

o zatrudnienie w Centrum Usług wspólnych Gminy ŚwiIcza.

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, w celu
wyłonienia kandydata do pracy w Centrum Usług Wspó lnych.

DYREKTOR
Centrom UaługW '1 ch ŚWilcza

H ~~r ~~I~kH'HHH H .
podpi s Dyrektora Centrum uslug Wspólnych Gminy Swi lcza


