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WOJT GMINY PACYNA
oGŁAsZA NABoRNA WoLNE STANowISKo PRACY
W I'RZĘDZIE GMINY W PACYNIE
Księgowa do spraw księgowościbudżetowej
(nail a s tonow i ska urzędnicze go)

Wy*"g'oia niezbędne:
ekonomia,tachunkowośći finanse,
a) wykształceniewyższena kierunku/specjalności:
z dnla 21 listopadaz}}8t.
b), spełnieniewymagańzawatĘch- u!. ó ust' 1 i 3 ustawy
o p,".o*oik" chśamotządowych( Dz. U. z 2014t, poz.1202)
2Lata,w tym 1 rok w iednostce samorząduterytorialnego.
stażpncy:w księgowoś.i
"'ńi'";
")
Wymagania dodatkowe:
jednostki samotządu
a) wiedza z zaktesu:tachunkowości,finansów publicznych, funkcjonowania
terytodalnego, księgowościbudzetowej,
elekttonicznei, oprogtamowania
d) znajomośćobsługi komputera, v/ tym MS office, poczLy
z zakteswksięgowości budżetowej.
3. Zaktes wykonywanych zadań na stanowisku:
n^ poazeby dekretacji,
a) pfzygotowywanie dokumentów finansowo-księgowych
finansowego Urzędu Gminy w
b) ptowadzenie pełnej ewidencji dochodów i wydatków wg planu
ptogtamie komputerowym,' I{.sięgowość Budż etowa'',
dochodów i wyda&ów objetych
c) uzgadntanie ewidencji syntetycznej z anaĘCznąw za!<t'esie
pianem fi.nansowym Uzędu Gminy,
zkonuahentami i publicznoprawnych,
o monitotow anie toztachunków
''I{sięgowośćBudżetowa,, napoftzeby
e) sporządzanie wydruków z ewidencji komputetowej
archtsttzacii.
Informacie dodatkowe:
mogą ubiegać się obylvateie
1) Na niniejsze stanowisko utzędticze poza obywatelami polskimi
umów międzynatodoUnii Europejskiej otaz obywatele innych państw, którym na podstawie
zatrudnienia n^ tetywych lub przepisów Ptawawspólnotowego ptzysługuje prawo do podjecia
okteśIonym
torium RP, posiadajacy znajomośćjęzyka polskiego potwietdzoną dokumentem
w pzepisach o służbiec1wilnej,
tym kierowniczym
2) osoby podeimujace po r^z pierwszy pracę na stanowisku uzędniczym,w
221' listopada 2008 L
urzędniczym w jednostkach, októrych mowa w ^ft.z ustawy
będą do odbycia
o ptacownikach samoządowych ( Dz. IJ. z 2014t', poz.1'202 ) zobosłtązane
wyniku egsłużby pfzygotowawczei tsrającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania poz}tywnego
Cz%
zamina kończącego służbęptzy 1otow ^-w
któtego wledza
3) nqójt może zvło|tić z obowtąz|ll odbywania służby pfzygotov/a'wczej pracouznika,
określićodtęb1ub umiejętności umożliwiaj ąnależyte wykonywanie obowiązków ' SzczegóŁy może
te zatządzenie tVójta,
4) Wymiar czasu Pfacy: 1 etat ( pełen wymiar czasupncy),
5) Informacia o warunkach pracy flr stanowisku:

- pnc^administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy ( pier.rxlszepiętro ),
- tudynek niedostosowany do osób niepełnospmwnych,
- p,^ć^z monitorem ekranowym, obsług urządzeńbiurowych,
-hcztle kontakty wewnętfzne w mmach Uzędu otaz zewflętIzlae,
- pfacawyffi:apsamodzielności i efekt}'wnościw dziaŁ.aytu,odporności fla Sttes,umiejętności
zespole..
iniltty.zt,egomyślenia oraz komunikatywnościi umiejetnościptaa; w
datę upublicztietia
ó) !7skzźnik łatnldntenaosób niepełnosptawnych: w miesiącu poprzedza1+cym
jednostce, w tozumieniu
og!.oszetiawskaźnik zatrud1ietiaosób niepełnosptawnych w
niepełnospmwnych,
przepisów o rehabiiitacji zawodoweji społecznej otaz zatrldtiatiu osób
jestuższy nz 6 o/o.

Wymagane dokumentY:
a) list motywa.flty,
b) życiorys (cv)'
.) ksetokopie świadectwpracy,

.

d) kserokopie świadectwi d1plomów potwier dzających wykształcenie,
ttkoń.czonych kursach, szkoleniach,
ą kserokopie zaświadczen o
D teferencie,
g) otygnał.kwestionadusza osobowego,
wyrokiem sąh) własnot ęcztie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany pmwomoclrym
skarbowe
du za umyślnepfzestępstwo ściganez oskarżetia publicznego lub umyślnepffestępstwo
zIfuajowego
( wyłoniony kandydat ptzed tasllązatiern stosunku pracy ptzedkłada zaśwndczenie
')

Rejestru l(amego ),
i kozystaniu
własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
z p eŁrupraw pub1iczny ch,

o tteści ,,lvyrażam zgodę fLa pflebxlatzatie moich daD własnoręcznie podpisane oświadczenie
rekrunych osoborgrych za'wartychw ofercie pracy dlapotrzeb niezbędnych do rcahzacji ptocesu
U. z 201'4 r.'
tacji zgodrue z ustawą z 29 sieryna 1'997 t. o ochronie danych osobowych ( Dz.
samopoz, 71'82z późnejszymt zmianami) oraz ustawą z 21' hstopada 2008 f. o pfacownikach
rządowych ( Dz. U. z 2014t.,poz. 1'202 ),,,
Gminy w Pacynie,
Wymagane dokumenty aplikacyjne naIeżyskładać osobiście w siedzibie Urzędu
IJrząd Gminy w Pacynie,
Wy.
pokó| nt 16 ( sekretariat ) Iub zapośrednictwem poczty na adtes:
"1.
llKsięgowa ds.
zwoletia1,09-541, Pacyna,z dopiskiem: Dotyczy naboru na stafiowisko
decyduje data
księgowości budżetowej'', w terminie do dnia 1'5 czesłca201'5r. do godziny 15:30 (
wpłpł'u do Uzędu).

tozpaĘwane.
Aplikacje, któte wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego temirru, nie będą
PuInfotmacja o wyniku naboru będzie umieszczana na sffonie intemetowej Biuletynu Informacji
w Pacynie,
bllcznej @tę://bip.p^cyna.m^zowsze,p|) oraz t\a tablicy informacyjnej Urzędu Gminy
'Wyzwolenia
7.
przy d..
Dodatkowe informacie: teI-24 285 80 55.

WOrlp
P acyna,01 czersłca 2075r.
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