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DYREKToRA MIEJsKo - GMtNNEGo ośRoDKA PoMocY sPoŁEczNEJ W WlĘcBoRKU

z dnia 15 marca 2013 r.

o NABoRZE NA WoLNE STANowlsKo URZĘDNIczE

Ksiegowego

w Dziale Finansowo-Kadrowym

w Miejsko - Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewlcza22a

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21" |istopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych

(Dz. U. z f008 r. Nr 223, poz. 1.458, z poźn. zm.) Dyrektor Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy

Spotecznej w Więcborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w

Miejsko - Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku, u|. Mickiewicza 22A, 89-410

Więcbork.

1. Określeniestanowiska:

księgowy - peten etat

2, Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne w odniesieniu do kandydata:

. jest obywatelem polskim, z zastrzezeniem art. 1l- ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

sa morzqdowych,

l ma petnq zdo|ność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw pub|icznych,

. nie był skazany praWomocnym wyrokiem sqdu za umyś|ne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego Iub umyślne przestępstwo skarbowe,

. cieszy się nieposz|akowanq opiniq,

. posiada wykształcenie średnie Iub wyższe (ekonomiczne),

r W przypadku wyksztatcenia średniego - posiada dwuletni staż pracy.

b) wymagania dodatkowe w odniesieniu do kandydata:

. znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i księgowości jednostek budzetowych

sektora finansów publicznych,

. biegła obstuga komputera,

. znajomość programu finansowo-księgowego U.|' INFO-SYSTEM R. iT' Groszek s.c.,

. predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność

pracy W zespo|e, wysoka ku|tura osobista, sumienność, odpowiedziaIność, samodzieIność.
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3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

. dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych;

. sporzqdzanie dowodów księgowych wewnętrznych;

. obsługa programu BUDZET_ księgowość budżetowa z planowaniem;

. prowadzenie bieżqcych zapisów w ewidencji księgowej iuzgadnianie ich z kontami księgi
głównej;

' analiza oraz uzgadnianie kont analitycznych z kontem syntetycznym;

. uzgadnianie kosztów rodzajowych i ich anaIiza;

. biezqca anaIiza wykonania p|anu;

. prowadzenie ewidencji środków trwałych MGoPS ijednostek pod|egłych;

. prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych MGoPS;

. uzgadnianie ewidencji ksiqg inwentarzowych z ewidencjq syntetycznq;

. rozliczanie inwentaryzacji;

. sprawdzanie dokumentów księgowych pod wzg|ędem formalno-rachunkowym;

. komp|etowanie dowodów księgowych oraz dbałość o należyte przechowywanie tych
dokumentów;

. prawidłowe reaIizowanie operacji bankowych - obstuga Home Banking;

r pomoc W dokonywaniu okresowych anaIiz i ocen reaIizacji dochodów i wvdatków
budzetowych;

r pomoc w przygotowywaniu sprawozdań budzetowych, sprawozdań finansowycn oraz
sprawozdań opisowych z wykonania budżetu;

r pomoc W przygotowywaniu danych niezbędnych do opracowania rocznych p|anów
fina nsowych;

r zastępowanie innych pracowników dziatu podczas ich nieobecności;

. stata współpraca z innymi pracownikami w zakresie obiegu dokumentacji i informacji w
ramach powierzonego stanowiska;

. samodoskona|enie i samokształcenie W zakresie natozonych zadań, W tym równief
wykorzystywanie dostępnych w MGoPs zasobów, tj. pub|ikacji ksiqżkowych, czasopism
branzowych, portali prawnych, itp.

. )najomość obowiqzujqcych przepisów prawa ireguIacji WeWnętrznych W zakresie
wynikajqcym z reaIizowanych zadań i obowiqzków stuzbowych.

4, Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy jest zlokaIizowane w budynku biurowym i wyposażone w urzqdzenia biurowe,

jak komputer zoprzYrzqdowaniem, te|efon, stół, siedzisko iinne sprzęty/ które spetniajq ogó|ne

wymagania. Wi|gotność wzg|ędna powietrza jest umiarkowana, a środowisko termiczne spełnia
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Warunki komfortu ciep|nego' Dodatkowe uciqżliwości mogq być zwiqzane z użytkowaniem

komputera, Występowaniem czynników stresogennych oraz oczekiwanq dyspozycyjnościq.

5. lnformacja, czY W miesiqcu poprzedzajqcym datę upubIicznienia ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi co najmniej 6%zTAK

6. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny,

b) Zyciorys (curriculum vitae),

c) Kwestionariusz osobowy d|a osoby ubiegajqcej się o zatrudnienie - formu|arz dostępny na

stronie internetowej MGOPS www.bip.meopswiecbork,pl oraz u Inspektora ds. personalnych

MGOPS (pok. 33),

d) Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy Iub inne dokumenty

potwierdzajqce okresy zatrudnienia,

e) Kserokopie dokumentów potwierdzajqcych wykształcenie i dodatkowe kwaIifikacje,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnejzdoInoścido czynności prawnych ikorzystaniu z

pełni praw pubIicznych,

g) oświadczenie kandydata o niekaraIności za umyś|ne przestępstwo ścigane z oskarżenia

pubIicznego Iub umyś|ne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w dokumentach aplikacyjnych do ce|ów naboru zgodnie Z ustawq zdnia29 sierpnia t997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r., Nr 101, poz,926zpoźn zm.)oraz ustawq z dnia

21 |istopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz, 1-458, z

późn. zm.)'

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa w punkcie 6a,6c,6f ,69,6h na|eży własnoręcznie

podpisać.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

oferty na|eży sktadać do dnia 25 marca 2oL3 r. do godz. 15@ w siedzibie Miejsko - cminnejo

ośrodka Pomocy Spotecznej w Więcborku u|. Mickiewicza 22A, 89-410 Więcbork, pok. Nr 34

osobiście |ub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do siedziby MGoPS, a nie

nadania) w zamknietei kopercie opatrzonei napisem: ,,Nabór na wo|ne stanowisko Księgowego

w Miejsko-Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku,,, na kopercie w |ewvm górnvm

roeu na|ezv wpisać imie i nazwisko oraz mielsce zamieszkania ka '

oferty, które wptynq do Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy Spotecznej w Więcborku po

upływie wskazanego terminu nie będq rozpatrywane'
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8. Dodatkoweinformacje:

r Dnia 26 marca 201'3 r, komisja dokona oceny formaInej złożonych dokumentów.

. Dla osób spetniajqcych wymagania forma|ne rozmowa kwa|ifikacyjna odbędzie się w dniu

27 marca 2073 r. o godz. 1000 w siedzibie Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w

Więcborku u|. Mickiewicza 22^. Kandydaci spełniajqcy wymagania formaIne zostanq

powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej indywidualnie.

. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGoPS

www'bip.mgopswiecbork.pl oraz na tabIicy ogłoszeń w siedzibie MGoPS.

Dyrektor Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku zastrzega sobie prawo

odwołania konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
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