L.Dz.: RW/198/15

Siemianowice Śl., 20-04-2015 r.

DYREKTOR

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
w Siemianowicach Śląskich

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1.

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

2.

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

3.

Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy
Wychowawczej.

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo –

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

I. Wymagania niezbędne dla osoby kandydującej na stanowisko Głównego Księgowego:
1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora
finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią
praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na
podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania pożądane:
1. Znajomość przepisów prawa
a.

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / j.t. Dz. U. z 2013r. poz.330 z późn.zm./

b.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm./

c.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 05 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej / t.j.Dz.U. z 2013r poz. 289 z
późn.zm./

d.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych /t.j. Dz.U. z 2014r poz. 1053 z późn.zm./

e.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków
strukturalnych /Dz.U. 2010 nr 44 poz. 255 /

f.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ssprawozdawczości
budżetowej /Dz.U. 2014 poz. 119 /

g. Rozporządzenie Ministra Finansów z 04 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych / t.j. Dz.U. 2014 poz. 1773 /
2. Nieposzlakowana opinia kandydata
3. Obowiązkowość, dokładność, sumienność
4. Wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole

III. Zakres zadań na stanowisku:
1.Prowadzenie rachunkowości Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w tym:
•

prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w
porządku chronologicznym i systematycznym

•

gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami
dotyczącymi rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej oraz przepisami w zakresie finansów
publicznych

•

ujmowanie w księgach rachunkowych i wskazywanie w sprawozdaniach zdarzeń w tym operacji
gospodarczych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną

•

sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań
2. Wykonywanie określonych przez Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
dyspozycji środkami pieniężnymi
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

4. Stosowanie zasad rachunkowości w sposób pozwalający rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i
finansową oraz wynik finansowy.
5.Inicjowanie sprawdzenia w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
6. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
7. Bieżące przekazywanie Dyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej informacji
dotyczących realizacji planu finansowego w tym stanu zobowiązań i wielkości zaangażowania.
8. Dokonywanie analiz pod względem prawidłowości zawieranych umów przez Wielofunkcyjną Placówkę
Opiekuńczo-Wychowawczą.
10. Uczestniczenie w planowaniu dochodów i wydatków budżetowych Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej.
11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Wielofunkcyjnej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
12. Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego tj. Dyrektora
WPOW lub osobę go zastępującą.

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 wymagany 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. 2014 poz. 1182 z późn. zm./

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 Główny Księgowy w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej
w Siemianowicach Śląskich” oraz swoim imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu
w terminie do dnia 06-05-2015 (decyduje data stempla pocztowego nadania listu do Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich) na adres:

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

II piętro - sekretariat WPOW
Aplikacje, dostarczone do WPOW 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 merytorycznym
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 zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.
O terminie i miejscu Etapu II i III naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dyrektor WPOW
w Siemianowicach Śląskich
mgr Katarzyna Stawik

