
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

Ogłoszenie o naborze nr 3908 z dnia 27 września 2016 r.

OFERTY DO

12
października
2016

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zwoleniu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Zwoleń

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu
ul. Lubelska 6
26-700 Zwoleń

 

WARUNKI PRACY
Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 16.00.
Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze
w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Wąskie schody i korytarze. Toalety
nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje przede wszystkim czynności o
charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw
komputerowy oraz inny sprzęt biurowy.

ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie rachunkowości Jednostki.
Sporządzanie planów finansowych Jednostki i ich realizacji.
Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
Sporządzanie planów i sprawozdawczości z zakresu budżetu zadaniowego.
Prowadzenie całokształtu obsługi finansowej w systemie TREZOR.
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe: 3 lata
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działaności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skrabowe.
Nie był/a karany/a zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o
których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529).
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych



Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach
publicznych.
Posiada umiejętność obsługi programu TREZOR, elektronicznego konta bankowego.
Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
Umiejętność posługiwania się programami księgowymi oraz MS OFFICE

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 pełnej zdolność do czynności prawnych.
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działaności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skrabowe.
Oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529).
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

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 12 października 2016 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu
ul. Lubelska 6
26-700 Zwoleń

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%.
Termin zatrudnienia: październik 2016
tel: 48 676 24 72
mail: zwolen.piw@wetgiw.gov.pl, zwolen@piwet.net



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.

Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w
urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.


