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na stanowisko gl6wnego ksiPgowego
"'
w Miejskiej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Krosnie

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krosnie oglasza nab6r na
stanowisko gl6wnego ksictgowego.

1. Adres jednostki:
Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krosnie, ul. Lewakowskiego 14,
38-400 Krosno, tel. 13/43-205-19

2. Okreslenie stanowiska:
Gl6wny ksictgowy
3. Wymiar zatrudnienia:
Pelny etat
4. Wymagania niezb~dne:
Do naboru moze przyst~pic osoba, kt6ra spelnia wyrnagania wynikaj~ce z art. 54, ust. 2 ustawy
o finansach publicznych z dnia 27_ sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.
869), tj:
1) rna obywatelstwo panstwa czlonkowskiego UE,
2) rna peln~ zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznych,
3) nie byla prawomocnie skazana za przestctpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczernu, przeciwko dziala1nosci instytucji panstwowych oraz samorz~du
terytorialnego, przeciwko wiarygodnosci dokurnent6w lub za przestctpstwo skarbowe,
4) posiada znajornosc jyzyk polskiego w rnowie i pisrnie w zakresie koniecznyrn do
wykonywania obowi~zk6w ksictgowego,
5) spelnia jeden z ponizszych warunk6w:
a) ukonczyla ekonomiczne jednolite studia rnagisterskie, ekonomiczne wyzsze studia
zawodowe, uzupelniaj~ce ekonomiczne studia rnagisterskie lub ekonomiczne studia
letni~
praktykct w ksictgowosci,
podyplomowe i posiada co najrnnieJ 3
b) ukonczyla sredni~, policealn~ lub pomaturaln~ szkolct ekonomiczn~ i posiada co najrnniej
6 - letni~ praktykct w ksictgowosci,
c) jest wpisana do rejestru bieglych rewident6w na postawie odrctbnych przepis6w,
d) posiada certyfikat ksictgowy uprawniaj~cy do uslugowego prowadzenia ksi~g rachunkowych
albo swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj~ce do uslugowego prowadzenia ksi~g
rachunkowych, wydane na podstawie odrctbnych przepis6w.
5. Wymagania dodatkowe:
1) znajomosc zasad ksictgowosci w ukladzie finansowym i w ukladzie zadaniowyrn
w jednostkach oswiatowych,
2) umiejcttnosc sporz~dzania sprawozdan budzetowych,
3) znajornosc prog'ramu PABS on-line, BESTIA, PLATNIK,
4) znajomosc obslugi programu finansowo-ksictgowego SOFTRES,
5) znajornosc obslugi programu placowego VULCAN
6) biegla znajomosc kornputera: Microsoft Word, Excel,
7) staz pracy w ksictgowoscijednostki budzetowej, w szczeg6lnosci oswiatowej,
8) urniejcttnosc pracy w zespole, sumiennosc, rzetelnosc, dobra organizacja czasu pracy,
gotowosc do stalego podnoszenia swoich kwalifikacji.

6. Zakres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obowi~zkow:

prowadzenie rachunkowosci jednostki zgodnie z obowil:lzujl:lcymi przepisami,
odpowiedzialnosc
za
prawidlOWl:l
gospodarky
srodkami
budzetowymi
i pozabudzetowymi,
odpowiedzialnos6 za przestrzeganie dyscypliny finansowo - budzetowej oraz
zasad prawidlowej i oszczydnej gospodarki budzetowej,
odpowiedzialnos6 za caloksztalt prac zwil:lzanych z dzialalnoscil:l finansowo ksiygowl:l jednostki,
dokonywanie wstypnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokument6w dotyczl:lcych
operacji finansowych,
dokonywanie wst((pnej kontroli zgodnosci operacji finansowych z planem finansowym,
sporzl:ldzanie sprawozdan finansowych jednostki,
opracowywanie plan6w budzetowychjednostki,
naliczanie wynagrodzen, podatku
sporzl:ldzanie oraz przesylanie dokument6w do ZUS.

7. Wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•
•

•
•

podanie o przyjycie na stanowisko objyte naborem,
CV wraz z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
kserokopie dokument6w potwierdzajl:lcych kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska gl6wnego ksiygowego (potwierdzone za zgodnos6 z oryginalem),
kserokopie dokument6w 'potwierdzajl:lcych staz pracy (potwierdzone za zgodnos6
z oryginalem),
inne dokumenty potwierdzajl:lce posiadane kwalifikacje i umiejytnosci,
oswiadczenie kandydata
0
korzystaniu
z
pelni
praw publicznych,
o niekaralnosci za umyslne i nieumyslne przest((pstwo karne i skarbowe, zawierajl:lce
wlasnoryczny podpis,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajl:lcej siy o zatrudnienie,
klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy w MPPP w Krosnie - zgoda na
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

8. Forma i termin skladania ofert:
Wymagane dokumenty nale:ly sklada6 w sekretariacie Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krosnie przy ul. Lewakowskiego 14 - w zamkni((tej kopercie z podanym
adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: , Nab6r na stanowisko gl6wnego
ksi~gowego w MPPP w Krosnie" w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 12.00.
Aplikacje, kt6re wplynl:l do MPPP w Krosnie po w/w terminie - nie b((dl:l rozpatrywane.
9. Kandydaci zostanl:l telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
10. Informacja o wyniku naboru bydzie umieszczona na stronie internetowej MPPP w Krosnie,
na tablicy ogloszen w Poradni oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Miasta
Krosna.

mgr Renata Brqgiel

