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OGLOSZENIE
Burmistrz Miasta Oarlowo
oglasza nab6r kandydat6w na wolne stanowisko ds. ksiygowosci budzetowej w Referacie
Budzetu i Finans6w w Urzydzie Miejskim w Oarlowie, 76-150 Darlowo, Plac Tadeusza
Kosciuszki 9.
1. Wymagania niezbydne:
a) okreslone przepisami art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach
samorzqdowych (Oz. U.08 Nr 223, poz. 1458),
b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestypstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe,
c) nieposzlakowana opinia, pelna zdolnose do czynnosci prawnych oraz korzystania
z pelni praw publicznych,
d) wyksztakenie wyzsze, ekonomiczne,
e) znajomose ksiygowosci z zastosowaniem Rozporzqdzenia w sprawie szczeg6Iowej
klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w
pochodzqcych ze ir6del zagranicznych (Oz. U. 2014.1053 z p6in. zm.)
2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielnose, dobra organizacja pracy, umiejytnose pracy w zespole,
b) dyspozycyj nose,
c) znajomose ustaw:
- ustawy 0 finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077),
- ustawy 0 rachunkowosci (Oz. U. 2017.2342 z p6in. zm.),
d) znajomose obslugi komputera,
3. Zakres zadan wykonywanych na ww. stanowisku obejmuje miydzy innymi:
a) analityczne i syntetyczne ewidencjonowanie wszystkich operacji ksiygowych
dotyczqcych dochod6w budzetowych, w tym dochod6w z oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
b) prowadzenie ewidencji operacji ksiygowych cZysci realizowanych projekt6w przy
dofinansowaniu srodkami z Unii Europejskiej,
c) dokonywanie miesiycznych uzgodnien,
d) miesiyczne uzgadnianie ksiygowosci analitycznej z syntetycznq,
e) miesiyczne sporzqdzanie wydruk6w komputerowych wszystkich danych.
4. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla cel6w rekrutacji,
b) podpisany list motywacyjny,
c) kserokopie odpisu dyplomu, swiadectw lub innych dokument6w potwierdzajqcych
posiadane kwalifikacje,
d) kserokopie swiadectw pracy,
e) podpisane oswiadczenie kandydata, ze posiada pelnq zdolnose do czynnosci prawnych
i 0 korzystaniu z peini praw publicznych,
f) podpisane oswiadczenie 0 niekaralnosci za przestypstwo popeinione umyslnie,
g) podpisane oswiadczenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do cel6w rekrutacji.
5. Inne informacje:
,
W miesiqcu poprzedzajqcY1l1 daty upublicznienia ogioszenia VilW. konkursu, wskainik
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urzydzie Miejskim w Oarlowie, w rozumieniu
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
przeplsow 0 rehabilitacji zawodowej
niepelnosprawnych, wynosil ponizej 6%.

Oferty wraz z dokumentami naleZy skladac:

w zamkniytej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym
osoby skladaj~cej ofert-r z adnotacj~: "Nabor Nr OR.2110.1.2018 na stanowisko
urz-rdnicze ds. ksi-rgowosci bud:ietowej" w Biurze Obslugi Interesanta Urzydu Miejskiego
w Darlowie, PI. T. Kosciuszki 9 w poniedzialek, wtorek, sroda w godzinach od 7.00 do 15.00,
w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00, w piqtek w godzinach od 7.00 do 14.00, lub na
adres Urzydu Miejskiego w Darlowie, 76-150 Darlowo, PI. T. Kosciuszki 9,
w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostanq poinfonnowani

0

terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, ktore wplynq do urz((du po wyzej okreslonym tenninie nie b((dq rozpatrywane.

Darlowo, dnia 08 stycznia 2018 r.

