
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 37707 z dnia 10 listopada 2018 r.

OFERTY DO

20
listopada
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na
stanowisko:

główny księgowy
do spraw: finansów publicznych
w Dziale Finansowym Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

 

WARUNKI PRACY
Praca administracyjno-biurowa wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.
Stres związany z dużą odpowiedzialnością za dysponowanie środkami publicznymi.
Praca wymagająca szczególnej koncentracji i podejmowania szybkich decyzji.
Praca na wysokim parterze budynku wielokondygnacyjnego nieposiadającego windy osobowej i pojazdów dla
wózków inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ
planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy Działu Finansowego oraz nadzorowanie i udzielanie
instruktażu pracownikom oddziałów w zakresie prowadzonych spraw w celu zapewnienia prawidłowej
realizacji zadań;
dokonywanie bieżących rozliczen finansowych i kasowych w celu terminowego sporządzania informacji
ekonomicznych;
kontrolowanie dokumentacji finansowej w celu wykonania despozycji środkami pieniężnymi;
prowadzenie kontroli wydatków i dochodów realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat celem
zapewnienia zgodności z zatwierdzonym planem budżetowym jednostki na dany rok ;
sporządzanie rocznego budżetu jednostki w celu zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w
kolejnym roku budżetowym;
nadzorowanie wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych celem ich zgodności z
regulaminem tego Funduszu;
współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie obsługi finansowo-księgowej Wojewódzkiego
Inspektoratu celem zapewnienia sprawnej realizacji zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE



Wykształcenie: średnie ekonomiczne. Znajomość ustawy o rachunkowości. Znajomość ustawy o finansach
publicznych.
doświadczenie zawodowe: 6 lat doświadczenia zawodowego - kandydat/kandydatka musi spełniać jeden z
warunków zapisów Art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.
znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarowania finansami publicznymi i ustawy o rachunkowości;
umiejętność organizowania i planowania pracy własnej i zarządzania zasobami ludzkimi;
umiejętność analitycznego myślenia - analiza finansowa;
samodzielność i inicjatywa w działaniu.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
znajomość specyfiki pracy w sektorze finansów publicznych;
doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 20 listopada 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych
osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Gdańsku wi-gdansk@piorin.gov.pl telefon 58 302 36 35
Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo-gdansk@piorin.gov.pl telefon 58 302 36 35 wew. 32
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, ul.
Na Stoku 48 80-874 Gdańsk
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie



cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru
kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego
samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także
prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy
administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
też profilowane

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, 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.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, oświadczenia, klauzula informacyjna) muszą być
własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia dostępny na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki".
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu iorin.gda.pl
zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja
dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o
podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


