                                                                                        


OGŁOSZENIE   O  NABORZE
NA  WOLNE  KIEROWNICZE    STANOWISKO  URZĘDNICZE


KIEROWNIK  OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ
OGŁASZA   NABÓR  NA  WOLNE  KIEROWNICZE   STANOWISKO  URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO
W  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ
W   OŻAROWIE  
W  WYMIARZE   PEŁNEGO   ETATU


I. Wymagania    stawiane kandydatom 
1. Niezbędne :
- wykształcenie  wyższe; ekonomiczne  jednolite   studia  magisterskie, ekonomiczne   wyższe  studia  zawodowe, uzupełniające  ekonomiczne   studia  magisterskie  lub  ekonomiczne  studia  podyplomowe.
- 2  letni  staż   w  administracji   samorządowej    lub   w   służbach   cywilnych,  zagranicznych,  w   innych   urzędach państwowych  z  wyjątkiem   stanowisk  pomocniczych  i obsługi   lub  na  kierowniczych   stanowiskach  państwowych.
- 3  letnia  praktyka  w  księgowości,
- niekaralność   za  przestępstwa  popełnione  umyślnie,
- pełna  zdolność  do  czynności  prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- dobry  stan  zdrowia  potwierdzony  zaświadczeniem  lekarskim,
- biegła obsługa  komputera,
- znajomość  przepisów  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego, przepisów  ustawy                   o  pomocy  społecznej,  świadczeniach  rodzinnych   i   zaliczce  alimentacyjnej, ustawy                          o  finansach   publicznych   i  ustaw  podatkowych.

2. Dodatkowe :
- wysoka  kultura   osobista  w  kontaktach   z  klientami,
- komunikatywność,
- operatywność i umiejętność  sprawnego  wykonywania zadań,
- samodzielność,  odpowiedzialność.

II. Ogólny  zakres  obowiązków wykonywanych  na  stanowisku :
- prowadzenie  rachunkowości  jednostki,
- wykonywanie  dyspozycji    środkami   pieniężnymi,
- dokonywanie  wstępnej  kontroli   zgodności  gospodarczych  i  finansowych  z  planem  finansowym,
- dokonywanie wstępnej  kontroli  kompletności  i  rzetelności  dokumentów   dotyczących  operacji   gospodarczych   i  finansowych.

III. Wymagane  dokumenty :
	List  motywacyjny,

Życiorys ( CV ),
Kserokopie  dokumentów  poświadczające  posiadane  wykształcenie  i  innych  dokumentów  o  posiadanych  kwalifikacjach,  uprawnieniach  i  umiejętnościach,
Kserokopie   świadectw  pracy,
Oświadczenie  o  niekaralności,
Aktualne  zaświadczenie  lekarskie  o  stanie  zdrowia,
Oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie   danych  osobowych   dla  potrzeb   naboru  na  w/w  stanowisko.
      8.   Referencje.

Oferty   należy   składać  osobiście  w  terminie   do  dnia   01   czerwca   2006r.
Uwaga    (  liczy  się  data   wpływu   do   Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie ).
Na  adres :
Ośrodek  Pomocy  Społecznej
Ul. L. Mazurkiewicza 19,
27-530 Ożarów
W  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem   nabór  na  wolne  kierownicze  stanowisko  urzędnicze. Główny  księgowy.


Uwaga :
Oferty,  które   wpłyną  niekompletne  lub  po   wyżej   wskazanym   terminie   nie  będą   rozpatrzone.
Oferty  nie  wykorzystane  w  naborze   zostaną  zniszczone   zgodnie  z  instrukcją  kancelaryjną.
Bliższe  informacje  można  uzyskać   pod  telefonem  nr. 015 8610 368.

OPIS    STANOWISKA   PRACY


Informacje  ogólne  dotyczące  stanowiska  pracy :

	Nazwa  stanowiska  pracy

Główny księgowy

Symbol  stanowiska
OPS

Referat / samodzielne  stanowisko  pracy /
Ośrodek   Pomocy Społecznej


Cel  istnienia  stanowiska
W  związku  z  rozwiązaniem  stosunku   pracy  z  dotychczasowym  pracownikiem.

3. Wymogi  kwalifikacyjne :
                1) Wykształcenie
                          Wyższe
                      2) Wymagany  profil ( specjalność)
                      Ekonomiczne  jednolite  studia  magisterskie, ekonomiczne   wyższe  studia     
                       zawodowe, uzupełniające  ekonomiczne  studia  magisterskie, ekonomiczne               
                       studia  podyplomowe.
  
Umiejętności  zawodowe :
Umiejętność  obsługi  komputera,  znajomość  programów  księgowych, preferowane  programy  budżetowej  księgowości.

Predyspozycje  osobowościowe :
Komunikatywność, inicjatywa  i  operatywność  umiejętności   sprawnego  wykonania  zadań.

      5. Podstawowy  zakres   obowiązków ( główne  zadania )
          - prowadzenie  rachunkowości  jednostki,
          - wykonywanie  dyspozycji  środkami pieniężnymi,
          - dokonywanie  wstępnej  kontroli  zgodności  operacji  gospodarczych                                    
             i   finansowych  z  planem  finansowym,
          - dokonywanie  wstępnej  kontroli  kompletności  i  rzetelności  dokumentów     
            dotyczących  operacji  gospodarczych  i  finansowych.
      



