
OGLOSZENIE 0 NABORZE 


NA WOLNE STANOWlSKO URZF;DNICZE 


z dnia 10 paidziernika 2019 roku 


W6jt Gminy Nowe Miasto oglasza atwarty i konkurencyjny naber na walne stanowisko 

urzerdnicze w Grninnym Zakladzie Komunalnym w Nowym MieScie. 

I. 	 Stanowisko pracy: 


GI6wny Ksi~gowy 


zatrudnienie w pdnym wymiarze czasu pracy 

II. 	 Niezb~dne wymagania od kandydat6w: 

1) posiadanie obywatelstwa poJskiego; 

2) posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw 

publicznych; 

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przest<rpstwo scigane 

z oskanenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

4) nieposzlakowana opinia; 

5) stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na danym stanowisku; 

6) wykszta!cenie wyzsze 0 profilu ekonomia lub rachunkowosc oraz co najrnniej 5-letnie 

doswiadczenie w pracy w ksiCfgowosci, 

lub 

wyksztalcenie wyzsze, certyfikat ksicrgowy lub inne zaswiadczenia potwierdzajqce 

kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 5-letnie doswiadczenie w pracy 

w ksicrgowosci, 

7) 	 dobra znajomosc obslugi komputera w srodowisku Windows, pakietu MS Office. 

8) 	 znajomosc przepis6w prawnych regulujqcych ustroj i kompetencje samorzqdu gminnego 

oraz niezbydnych do prawidlowego wykonywania obowiqzk6w na ww. stanowisku: 

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 z pom. zm.), 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 

506 z p6Zn. zm.), 

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorz~dowych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. ) 282), 



- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 

869 z pein. zm.) , 

- ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U z 2019 r. poz. 351), 

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz. U. z 20t9 r. poz. 1040 

z pOin. zm.), 

- ustawy z dnia 26 Jipca 1991 roku a podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.U 

Z 20 J9 r. paz. 1387 z poin . zm.), 

ustawy z dnia 13 paidziemika 1998 roku 0 systemie ubezpieczen spolecznych 

(Oz.U. z 200 19 r., poz. 300 z poin . zm.). 

III. Dodatkowe wymagania od kandydat6w: 

1) samodzielnosc i kreatywnosc, 


2) umiejcytnosc dobrej organizacji i planowania pracy, 


3) umiej~tnosc interpretowania i stosawania przepisew prawnych, 


4) odpamosc na stres, 


5) obowi42kowosc i dokladnosc, 


6) dyspozycyjnosc, 


7) predyspozycje osobowosciowe: komunikatywnosc, sumiennosc, obowi~owosc, 


kreatywnosc. 

8) znajomosc programow finansowo-ksi~gowych j kadrowo-pJacowych (BUOZET, Srodki 

trwale, System kadry i place, SJO BESTIA, Platnik), 

9) umiej~tnosc podejmowania samodzielnych decyzji oraz wsp61pracy w zespole. 

IV. Zadania wykonywane na stanowisku 

1) prowadzenie rachunkowosci Zakladu zgodnie z obowi(jZUj~cymi przepisami, 


2) dokonywanie dyspozycji srodkami pjeni~Znymi Zakladu, 


3) przygotowywanie projektu budzetu oraz hannonogramu wydatk6w Zakladu, 


4) sporzqdzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczosci budZetowej i podatkowej, 


wykonywanie anaiiz, zestawien oraz prognoz koszt6w i wydatk6w, 

5) opracowywanie przepis6w wewnytrznych, 

6) naliczanie wynagrodzen, skladek ZUS, zaliczek podatkowych oraz prowadzenie spraw 

ubezpieczeniowych pracownik6w wraz z ich tenninowym przekazywaniem, 

7) sporzqdzanie naliczenia odpis6w na ZFSS , 

8) sporz~zanie deklaracji podatkowych i raport6w ZUS, 



9) przestrzeganie zasad rozliczen pieniy:Znych \VTaz z analiZ4 wykorzystanych srodk6w, 


10) prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacj<l dokumentacji ksiygowej, 


11) prowadzenie ewidencji srodk6w trwalych, 


12)rozliczanie srodk6w przydzielonych z budzetu Gminy, 


13) sporzCjdzanie obowiqzuj~cych sprawozdail finansowych i statystycznych, 


14) prowadzenie post<rpowafl egzekucyjnych naJeznosci Zakladu, 


15)wykonywanie innych nie wymienionych wyZej zadail, kt6re z mocy prawa lub 


przepis6w wewnertrznych wydanych przez Kierownika jednostki nalezq do kompetencji 

G16wnego Ksiygowego. 

V. Wymagane dokumenty 

1) list motywacyjny, 


2) Zyciorys (CV) z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 


3) kserokopie dokument6w potwierdzaj'lce wyksztakenie, 


4) kserokopie swiadectw pracy lub zaSwiadczenie z obecnego zakladu pracy 


potwierdzajqce stai: pracy, 

5) kserokopie dokument6w potwierdzajqce kwalifikacje i umiejertnosci, 

6) osv.riadczenie 0 posiadaniu pemej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz 0 korzystaniu 

w pelni z praw publicznych, 

7) oswiadczenie kandydata 0 braku skazania prawomocnym wyrokiem s~du za umyslne 

przestypstwo scigane Z oskartenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe, 

8) 	 zgoda na przetwarzanie danych osobowych do ce\ow rekrutacji (zgodnie 

z rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz<:}dzenie 0 ochronie danych (ROOO - Dz. Urz. VE. 

L. Nr. 119, str. 1)) zgodnie z wzorem stanowiqcym zal~cznik do ogloszenia 0 naborze, 

9) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj~cej siy 0 zatrudnienie, zgodnie z wzorem 

stanowi~cym zal~cznik do og1oszenia 0 naborze, 

10) potwierdzenie zapoznania si~ z klauzul'l informacyjnC} dla kandydat6w ubiegajt:j.cych siy 

o zatrudnienie, zgodnie z wzorem stanowiC}-cym zalt:j.Czoik do ogloszenia 0 naborze, 

11) kserokopia 	 dokumentu potwierdzaj'}cego niepelnosprawnosc (tylko w przypadku 

kandydata, ktory zamierza skorzystac z uprawnienia, 0 kt6rym mowa w art. 13a ust. 2 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorz')dowych (Oz. U. z 2019 

roku, poz. 1282). 



Vl. 	 Informacja 0 wskainiku zatrudDienia osob niepelDOsprawnych: 

W miesiqcu poprzedzajqcym datt;: ogloszenia ° naborze wskainik zatrudnienia os6b 

niepeJnosprawnych w Urzt;:dzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepis6w 

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil 

ponizej 6 %. 

VII. 	 Miejsce i termio zlozenia dokumentow: 

1) tennin skladania dokument6w: do doia 22 paidziernika 2019 roku do godz. 16°0 

2) miejsce skladania dokwnentow: 

Ul"Zl}d Gminy w Nowym Miescie ul. Apteczna 8, pokoj Dr 3 - sekretariat, 

od poniedzialku do pi~tku w godz. 800_16°° 

Dokumenty nalezy skladac osobiscie lub za posrednictwem poczty wylqcznie w fonnie 

pisemnej w zamkni((tej kopercie z dopiskiem: 

"Nabor oa stanowisko - Glowny Ksi~gowy w Gminoym Zakladzie Komunalnym 

w Nowym Midcie", 

Oferty, ktore wplynq po terminie okreSlonym w niniejszym ogloszeniu nie b((dq rozpatrywane. 

Ogloszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzydnicze w Zakladzie Komunalnym 

w Nowym MieScie opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy 

Nowe Miasto: www.bipnowemiasto.pl w zakladce NABOR NA WOLNE STANOWISKA oraz 

wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu Gminy. 

Dodatkowych infonnacji udziela - GMwny specjalista ds. organizacyjnych kadr, 

tel. (23) 661 4930 

Infonnacja ° wyniku naboru bydzie umieszczona w Biuletynie fnformacji Pub1icznej oraz na 

tablicy ogloszen Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne POwlMY bye opatrzone wlasnorycznym podpisem. 

Nowe Miasto, 10 paidziemika 2019 
SJawomir 

http:www.bipnowemiasto.pl

