
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi

Ogłoszenie o naborze nr 21908 z dnia 07 lutego 2018 r.

OFERTY DO

17
lutego
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy
do spraw: rozliczeń funduszu epizootycznego
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tucholi

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Tuchola

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kopernika 2
89-500 Tuchola

 

WARUNKI PRACY
praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie Inspektoratu
czas pracy przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym
oświetleniu
kontakt z klientem zewnętrznym
praca pod presją czasu
wyjazdy służbowe
budynek jednopiętrowy z podjazdem dla niepełnosprawnych, brak windy, parking

ZAKRES ZADAŃ
prowadzenie rachunkowości i bieżącej księgowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami
obsługa funduszu epizootycznego i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie
opracowywanie planów wydatków i dochodów budżetowych
prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników PIW - obsługa programu
Płatnik
sporządzanie sprawozdawczości w zakresie spraw finansowych
obsługa programów bankowość elektroniczna: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa -
TREZOR, BUZA, programów finansowo-księgowych Enova

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe: w obszarze związanym z obsługą księgowości
zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
nie posiada prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi



gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów prawa z zakresu rachunkowości finansów
publicznych, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zamówień publicznych
znajomość przepisów i umiejętność zastosowania w praktyce ustawy o Służbie Cywilnej
obsługa komputera w środowisku MS Offic i praktyczna znajomość obsługi programów TREZOR, BUZA,
Płatnik, Enova,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
znajomość języka angielskiego
umiejętność organizacji pracy własnej
umiejętność działania w sytuacjach stresowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 17 lutego 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kopernika 2
89-500 Tuchola

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.



Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej.
Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko , zbierane są wyłącznie w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefony 523363075
tuchola.piw@wp.pl

LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.


