Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Ożarowie
                                                                                                                                   Załącznik  Nr  2  do Regulaminu
                                                                                                                                                   naboru  kandydatów na  wolne 
                                                                                                                                                   kierownicze  stanowisko urzędnicze 
                                                                                                                                   w Środowiskowym Domu                                                 
                                                                                                                     Samopomocy w Ożarowie 




OGŁOSZENIE O NABORZE

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OŻAROWIE
OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OŻAROWIE
W WYMIARZE 0,25 ETATU.

Wymagania stawiane kandydatom: 
Niezbędne: 
Wykształcenie wyższe - ekonomiczne (jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe) oraz co najmniej 3-letnia praktyka w służbach finansowo-księgowych lub wykształcenie średnie, policealne o kierunku rachunkowości oraz co najmniej 6-letnia praktyka                 w księgowości. 
	Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Nieposzlakowana opinia.
Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
	Biegła znajomość obsługi komputera, programów finansowo-księgowych               /w tym programu „PŁATNIK”.
	Znajomość zagadnień o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

Posiadanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej. 

Dodatkowe: 
Wysoka kultura osobista.
Samodzielność i odpowiedzialność.
Komunikatywność.

Do zakresu obowiązków głównego księgowego w szczególności należy: 
Planowanie dochodów i wydatków oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych. 
	Prowadzenie rachunkowości ŚDS zgodnie z obowiązującymi przepisami                 i zasadami, polegające zwłaszcza na: 
	sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów                  w sposób zapewniający: 
	właściwy przebieg wszystkich operacji gospodarczych, 

sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonanych zadań                            i sprawozdawczości finansowej, 
	bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: 
	terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, 
ochronę mienia będącego w posiadaniu ŚDS oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie, 
prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych. 
	Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na: 
	dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, 

zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez ŚDS, 
zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań. 
	Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu.
	Opracowywanie sprawozdań finansowych, dokonywanie ich analizy oraz terminowe sporządzanie bilansu finansowego. 

Systematyczne informowanie kierownika ŚDS o sytuacji finansowej oraz                      o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli dokumentów niezgodności                   z obowiązującymi przepisami lub naruszającymi ustalony obieg dokumentów. 

Wymagane dokumenty: 
CV oraz list motywacyjny. 
	Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie. 
	Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy. 
	Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 
Opinia z ostatniego miejsca pracy. 
Zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego. 
Oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie   danych  osobowych   dla  potrzeb   naboru  na  w/w  stanowisko.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy,            27-530 Ożarów, ul. L. Mazurkiewicza 25 lub składać osobiście w placówce w godz. od 700 do 1500 (od poniedziałku do piątku), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OŻAROWIE”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 16.09.2008r. do dnia 29.09.2008r. (uwaga liczy się data wpływu ofert)
Lista kandydatów, którzy zakwalifikują się do II etapu zostanie zamieszczona w BIP oraz na  tablicy  informacyjnej  Ośrodka w dniu 30.09.2008r.

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 8618 006.

