
       L.Dz.:Rw/340/2017                                                                                                    Siemianowice Śl., .22.05.2017

DYREKTOR

Placówki   Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 

w Siemianowicach Śląskich

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE 
referent    ds   finansowo-księgowych (płace)

1. Nazwa i adres jednostki: Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 
ul. 1 – Maja 1a  Siemianowice Śląskie

2. Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy:  Umowa o Pracę, 1 etat

3. Określenie stanowiska urzędniczego: referent    ds   finansowo-księgowych (płace)

      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

O  kreślenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

I. Wymagania niezbędne dla osoby kandydującej na stanowisko:

-referent    ds   finansowo-księgowych (płace)

a)  obywatelstwo polskie

b)  min.średnie 

c) nieposzlakowana opinia,

e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

f) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

   II. Wymagania pożądane:

1. Znajomość przepisów prawa

     a)   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
           / tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1666 /

  b)     Ustawa o Pracownikach Samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.
          /- tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 902 /

c)   Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009r.
/ - tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.1786/

    d)     Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r
             /-tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922  /

    e)   znajomość zasad rachunkowości budżetowej

     f)      znajomość klasyfikacji budżetowej

g)     umiejętność  obsługi komputera i programów finansowo-księgowych

h)      dobra znajomość w zakresie ubezpieczeń społecznych 

i)      doświadczenie w naliczaniu płac

i)      umiejętność pracy w zespole

j)      obowiązkowość, dokładność, sumienność

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001666&min=1


III. Zakres zadań na stanowisku:

1.  Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń z umów o pracę oraz umów zleceń.

2.  Obsługa programu płacowego .

3.  Sporządzanie list płac.

4.  Sporządzanie zestawień płac dotyczących księgowań na kontach.

5.  Sporządzanie dokumentacji finansowej, deklaracji - rozliczenia z budżetem, ZUS, US 

                  i inne.

6.  Sporządzanie informacji i sprawozdawczości dotyczących zatrudnienia i płac dla  GUS.

7.   Sporządzanie informacji  sprawozdawczej dotyczącej PFRON.

8. Obsługa programu Płatnik.

9. Przygotowanie zestawień do sprawozdań finansowych.

10. Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym 

wychowanków i pracowników.

11. Przygotowywanie dokumentów do zapłaty przelewem .

12. Księgowanie na kontach księgowych .

13. Sporządzanie zestawień księgowych do sprawozdań.

            12. Wykonywanie poleceń służbowych  przełożonych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. CV i list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,

    kopie dokumentów  o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje.

3. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

4. Posiadane  referencje, opinie o pracy wydane przez poprzednich pracodawców.

      5. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

     praw publicznych,

      6. Oświadczenie, że kandydat nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,

          przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz  

         samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

     7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu

          o pracę  w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie    

          danych osobowych   /t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 /



Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać   osobiście  w  zamkniętej  kopercie  lub  wysłać  
za pośrednictwem poczty listem poleconym.
Koperta z ofertą powinna być opatrzona adnotacją :

Nabór na wolne stanowisko:    referent     ds    finansowo-księgowych  (płace)     w     Placów  ce   Opiekuńczo-
Wychowawcz  ej nr 1        w Siemianowicach Śląskich”   

oraz swoim imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu.

07.06.2017 (decyduje data stempla pocztowego nadania listu  do  Placówki  Opiekuńczo-
Wychowawczej nr 1  w Siemianowicach Śląskich) na adres:

 Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1  w Siemianowicach Śląskich
41–100 Siemianowice Śląskie,  ul. 1 Maja 1a  

II piętro  -  sekretariat   POW   nr 1 

Aplikacje, dostarczone do POW nr 1 lub nadane pocztą po wyżej wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych  
Etap I   - sprawdzenie kompletności dokumentacji zawartej w ofercie i jej zgodności z pod względem  
               formalnym z wymaganiami
Etap II  -test wiedzy i umiejętności praktycznych
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia z nim 
umowy o pracę, oryginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo 
umyślne, uzyskanego  na swój koszt  z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty odrzucone w poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone -
 prosimy nie załączać oryginałów dokumentów do oferty pracy, a jedynie kserokopie.

O  terminie  i  miejscu  Etapu  II i  III naboru  zakwalifikowani  kandydaci  zostaną  powiadomieni
telefonicznie.

           Dyrektor POW nr 1 
w Siemianowicach Śląskich

           mgr Katarzyna Stawik


