Zarzqihenlear 512015
Dyrektor Przedszkola Samorzqdowego Nr

80 w Bialymstoku
z dnia 8 pafdzlernika 2015 n

w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowisko gl6wnego ksiggowego w Przedszkolu
Samou4dowym Nr 80 w Bialymstoku

pracownikach

Na podstawie art. 1l i 13 rstzwy z2l listopada 2008 r. o
@z.U.Nr
223, poz. 1458) w sprawie wprowadza Regulaminu naboru na wolne stanowiska administacyjne w
Przedszkolu Samorzqdowym Nr 80 w Biatymstoku zarzgd?rrrn, co nastgpuje:

$r

l.

Oglasza si9 nab6r na wolne stanowisko administracyjne: gl6wnego ksiggowego w
Przedszkolu Samorz4dowym Nr 80 w Bialymstoku

2. Ogloszenie o naborze stanowi zalqcznik do z.arzadzr,nra,

$2
Z,arzqdznnie wchodn

w 2ycie z dnem podpisania.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 80

WBIALYMSTOKU
OGI,ASZA KONKURS NA STANOWISKO

GI,oWNEGO KSIEGOWEGO I3I4 EtAtA I
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych
( Dz.U. Nr 223, poz.l458) oraz rozpon4dzenie Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych ( Dz.U. Nr 50, poz. 398).

I. Funkcje podstawowe wykonpvane na stanowisku:

o
o

prowadzenie rachunkowoSci,zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami i zasadami ,
prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowi4zuj4cymi zasadami :
- wykonywanie dyspozycji Srodkami pienig2nymi zgodnie z przepisami dotycz4cymi zasad
wykonywania budZetu, gospodarki Srodkami pozabud2etowymi innyrni bgd4cymi w
dyspozycji jednostki
- zapewnieniu pod wzglgdem finansowym prawidlowoSci um6w zawieranych przez jednostkg
- przestrzeganiu zasad rozliczeh pienigznych i ochrony wartodci pienig2nych
- zapewnieniu terminowego Sci4gania naleinofci i dochodzenia roszczeri spomych oraz splaty
zobowi4zair
opracowywanie projektu budzetu i jego realizowanie,
dokonywanie wstgpnej konholi zgodnoSci operacji gospodarcrych finansowych
z planem finansowym,
dokonywanie wstgpnej kontroli kompletnodci i rzetelno6ci dokument6w dotyczqcych
operacji gospodarczych i finansowych,
prowadzenie sprawozdawczo5ci budZetowej,
prowadzenie spraw placowych,
dokonywanie kontroli wewngtrznej /kasa,magaryn /
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II. Wymagania niezbgdne:

o

wyksztalcenie W2sze magisterskie ekonomiczne, wyZsze studia zawodowe
o kierunkach ekonomicznych, uzupelniaj4ce studia magisterskie o kierunkach
ekonomicmych lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letni4
praktykg zawodow4 w ksiggowoSci, lub

o
o

wyksztalcenie drednie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i posiada co najmniej
6Jetnia praktykg zawodowq w ksiggowoSci,

obyrvatelstwopolskie.

III. Wymagania dodatkowe:

a
a
a

.

majomoS6 prawa z zakresu finans6w, rachunkowoSci, zam6wiei publicznych, ZUS-u
i podatk6w,
znajomoSi klasyfikacji budzetowej, zasad ksiggowodci,
obsluga komputera i znajomoS6 programu: Kadry, Place, Platnik,Finanse, GUS, Bank
predyspozycje osobowo6ciowe: odpowiedzialnoS,t,, zaangu2owarrte,systematycznod6,
pracy,dyspozycyj no 56,umiej gtnoSci
rzetelno56,umiej gtnoSi
organvacJr
interpersonalne,
ma peln4 zdolnoS6 do czynnosci prawnych orazkotzysta z pelni praw publicznych.

IV. Wymagane dokumenty:

o
o
r
.
.
o
.
r

list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy lub aktualne CV,
kserokopia dlplomu wyZszej uczelni,
kserokopie innych dokument6w potwierdzai4cych umiejgtnoSci i wiedzg,
kserokopie Swiadectw pracy,
odwiadczenie o korzystaniu w pelni z praw publicznych,
niekaralno5ci za przestgpstwa popelnione: przeciwko mieniu,
oSwiadczenie
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalnoSci instytucji paristwowych
oraz samorzqdu terytorialnemu, przeciwko wiarygodno5ci dokument6w lub za
przestgp stwa kame skarbowe,
o6wiadczeni e dotycz4ce zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie dokumenty potwierdzone wlasnorgcmym podpisem

o

V. Termin i miejsce skladania dokument6w:
Oferty wraz z wymaganymi zalqcznikarni nale2y skladai
dni od dnia ogloszenia konkwsu w godzinach 8.00 -15.00.

w nieprze|raczalnym terminie

Miejsce: Przedszkole Samorz4dowe nr 80 w Bialymstoku ul. Armii Krajowej 34
przedszkola.

-
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kancelaria

Dokumenty naleZy sklada6 w zamknigtej kopercie z podanym adresem do korespondencji,
numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem: ,,Konkurs- Gl6wny Ksiggowy".
O terminie postgpowania konkursowego kandydaci zostan4 powiadomieni indywidualnie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez dyrektora Przedszkola
Samorz4dowego nr 80 w Bialymstoku.
Informacja o wyniku konkursu podana bgdzie do publicznej wiadomoSci poprzez ogloszenie
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszef w Przedszkolu
Samorz4dowym nr 80 w Bialymstoku.

Biatvstok. 08.10. 2015 r.

Dlrektor przedszkola

)'ru'

