Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce
Ogłoszenie o naborze nr 20223 z dnia 05 stycznia 2018 r.
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DODATKOWE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Wieliczka

ul. Stroma 11
32-020 Wieliczka

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz terenie powiatu wielickiego. Obsługa komputera i urządzeń biurowych. Biura
inspektoratu znajdują się na I piętrze, brak windy, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
prowadzenie rachunkowości jednostki
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i ﬁnansowych z planem ﬁnansowym
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
ﬁnansowych
sporządzanie sprawozdań ﬁnansowych oraz budżetowych
przygotowywanie rocznego planu ﬁnansowego jednostki
przygotowywanie zapotrzebowania jednostki na środki
sporządzanie zestawień zleconych przez organ nadrzędny
obsługa kadrowa i płacowa jednostki
rozliczenie delegacji służbowych oraz zaliczek pracowniczych
ewidencja i rozliczanie zaangażowania wydatków budżetowych
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6letnią praktykę w księgowości lub ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, lub ukończył/a ekonomiczne
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i
posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości; lub jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na
podstawie odrębnych przepisów; lub posiada świadectwo kwaliﬁkacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych lub certyﬁkat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów rachunkowych,
doświadczenie zawodowe: w księgowości
ma pełną zdolność do czynności prawnych
nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo
skarbowe

znajomość przepisów prawnych z zakresu rachunkowości budżetowej (ustawy o ﬁnansach publicznych, ustawy o
rachunkowości, znajomość rozporządzeń MF w sprawie szczegółowej klasyﬁkacji dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
jednostek sektora ﬁnansów publicznych oraz w sprawie sprawozdawczości budżetowej), prawa pracy, ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych
umiejętność obsługi komputera w zakresie programów księgowych, płacowych i Płatnika, MS Oﬃce
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
samodzielność i komunikatywność
zdolność analitycznego myślenia
odpowiedzialność, dokładność i systematyczność
doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej
doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości budżetowej
doświadczenie zawodowe w zakresie płac i kadr

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu,
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo skarbowe
kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwaliﬁkacjach i umiejętnościach
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kandydat/ka wyłoniony/a w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany/a jest przedłożyć aktualne
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej,
rachunkowości budżetowej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 15 lutego 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Wieliczce ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka lub pocztą na adres Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Wieliczce

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Wieliczce ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka lub pocztą na adres Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Wieliczce.
Wszystkie aplikacje złożyć należy w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy: naboru na stanowisko Głównego
Księgowego w terminie do dnia 15.02.2018 (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku
naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicy
informacyjnej w Wieliczce przy ul. Stromej 11.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery
zawodowej), oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis oraz powinny być
opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kami
W zależności od liczby zakwaliﬁkowanych osób kandydaci/tki zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub
ustnej na rozmowę kwaliﬁkacyjną.
Kandydaci/tki zakwaliﬁkowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.
Oferty osób niezakwaliﬁkowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.

Legenda
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

