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OGŁASZA NABOR KANDYDATOW

NA STANOWISKO PRACY: GŁOWNEGO KS!ĘGOWEGO

1._ Niezbęafu *yr"gania
a) posiadanie obywatel,stwa polskiego,

b) petna zdotność do czynności prawnlch oraz kozystanie z pełni praw pubticznych,

c) brak skazania za przestępstwo umyŚlne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

d) spełnianie jednego z poniższych warunków :

- ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyzsze studia

zawodowe, uzupetniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne

studia podyp[omowe i posiadanie co najmniej 3-tetniej praktyki

w kięgowoŚci. Mite widżana praktyka w jednostce sektora finansów

pub[icznych,

- ukończenie poticealnej tub pomaturatnej szkoq1 ekonomicznej i posiadanie co

najmniej 6-tetniej praktyki w księgowości. Mite widżana praktyka w jednostce

sektora finansów publicznych,

e) znajomość ustaw o finansach pubticznych, rachunkowości.

2. Dodatkowe wymagania :

a) znajomoŚĆ aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem ptacówki oświatowej:

Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie

ubezpieczeń społecznych, Ustawy budzetowej, Ustawy o finansach publicznych,

Ustawy o rachunkowości,

b) znajomość obstugi komputera,

c) znajomoŚĆ obsługi programów finansowo-księgowych (Vutcan - księgowość

Optivum ( petna księgowość budżetowa), 51GMA ( ptany i sprawozdawczość},
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Program Budzet JST Ptus - sprawozdawczość finansowa, obstuga bankowości

elektronicznej, obsługa systemu e- PFRON - sprawozdawczość miesięczna),

d) znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

e) znajomość przepisów ZUS,

f) znajomoŚĆ przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

g) znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,

h) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

i) umiejętność podejmowania samodźelnych decyzji, współpracy w zespote,

sumiennoŚĆ, rzetelnoŚĆ, odpowiedżalnośĆ, wysoka kultura osobista,

dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

a) prowadzenie rachunkowości jednostki,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pienięznymi,

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych

i finansowych z ptanem finansowym,

d) dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych, i

e) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki,

f) prowadzenie i rozliczanie ZFŚS,

g) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa tub

przepisow wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, nalezą do

kompetencji gtownego księgowego.

4. Warunki pracy :

a) wymiar czasu pracy: petny wymiar czasu pracy,

b) miejsce pracy: Szkota Podstawowa nr 40, ul. Joanny 13 w Rudzie Śtąskiej,

c) praca biurowa na stanowisku z nlonitorem ekranowym,

d) Wymagane kompetencje na zajmowanym stanowisku: umiejętnoŚĆ stosowania

odpowiednich przepisów prawa, komunikatywność, skrupulatnośc,

5. Wymagane dokumenty :

a) wypetniony kwestionariusz dta osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( zat. nr 1),

b) dokumenty poŚwiadczające wykształcenie (kserokopie tub zaświadczenia ),
c) dokumenty poŚwiadczające staż pracy oraz doświadczenie zawodowe podane

w kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie m.in. kserokopie

Świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia

zarówno w ramach zakończonych stosunków pracy, jak i trwającego stosunku

pracy oraz doŚwiadczenie w ramach umów cywitno-prawnych, odbytych staży
zawodowych itp. ,
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d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwatifikacje i uprawnienia (kerokopie

odpowiednich dokumentów i zaświadczenia},

e) własnoręcznie podpisane oświadczenie, o zdolności do czynności prawnych,

korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania za

przestępstwa ( zat. nr ż}, osoby, które przejdą pozytywnie postepowanie

rekrutacyjne oraz zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, będą zobowiąane do

dostarczenia zaŚwiadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

f) własnoręcznie podpisane oświadczenie (zat, nr 3) o wyrazeniu zgody

o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Wskaźnik zatrudnienia :

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia

w Szkote Podstawowej nr 4a im. Karola Goduti w Rudzie Śtąskiej osób

niepetnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabititacji zawodowej i spotecznej

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6 %

7. Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w trzech etapach:
- l etap - weryfikacja ofert pod kątem spetniania przez kandydatow stawianych

Wymogow, i

- ll etap - rozmowa kwalifikacyjna .

W zateznoŚci od itoŚci kandydatów spetniających wymogi okreśtone

w ogłoszeniu, mozliwe jest pominięcie ll etapu. Komisja Rekrutacyjna zastrzega

sobie prawo rezygnacji z kontynuowania naboru na kazdym jego etapie.

8. Termin i sposób składania ofert :

Wymagane dokumenty naleĄ składać w zamkniętych kopertach osobiście

w sekretańacie Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduti w Rudzie Śtąskiej przy

ut. Joanny 13 tub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem :

,,Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego szkoły",

do dnia 23 grudnia 2O2O r. do godz. 1500 .

Wymagany dokument CV powinien być opatrzony klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawortych 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 2014r. poz. 118Z i 1662 oraz z 2015r, poz,

1309) ,,

hOtwarcie kopert odbędzie się w dniu 4 stycznia żO21r.



Dokumenty kandydatów, którzy nie spetnią wymogów określonych w ogłoszeniu,

a także te, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i nie podtegają

zwrotowi. lnformacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie

sp4Orudas[ąska bip oraz na tabticy ogtoszeń w Szkole Podstawowej nr 40 im. Karota

Goduti w Rudzie Śtąskiej ut. Joanny 13

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwatifikacyjnej kandydaci

spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie tub drogą

e-mait.

9. lnformacja o wynikach naboru:

lnformacje o wynikach naboru upowszechnia się w Biutetynie lnformacji Pubticznej

oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduti

w Rudzie Śląskiej, niezwtocznie po przeprowadzonym naborze tub po zakończeniu

postępowania rekrutacyjnego, Pracodawca zastrzega sobie mozliwość rezygnacji

z zatrudnienia kandydata.

,,Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie tnformacji Pubticznej

moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r,

o pracownikach samarządowych (Dz. U. z 2014r. poz.lZaZ oraz z 2al5r. poz. 1045

i 1220).

10. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

W terminie 3 miesięcy od zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biutetynie

lnformacji Pub[icznej, kandydaci mogą odbierac (osobiście) swoje dokumenty

aplikacyjne w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy ptacowki. Po upływie tego

terminu dokumenty aptikacyjne kandydatów uczestniczących w naborze zostaną

komisyj nie zniszczone .

p.o. DYREKTORA
Szkoły
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