
  Ogłoszenie o II naborze do pracy 

                             Dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku                       

                             przy ul. Świerczewskiego 23 ogłasza nabór na stanowisko 

                                                      Główny Księgowy  (1/2 etatu)

        Zakres  zadań:

- prowadzenie rachunkowości Euregiokom w Pieńsku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym 

oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym

obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji itp.

       Wymagania niezbędne:

Od kandydatów wymaga się, by spełniali wymogi określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

tj.

- posiadali obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

- posiadali pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystali z pełni praw publicznych,

- posiadali znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

obowiązków głównego księgowego,

- nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe ,

- w zakresie wykształcenia spełniali jeden z poniższych warunków:

1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełnia- 

jące ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka 

w księgowości,

2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w

księgowości,

3. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4. certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo

kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie 

odrębnych przepisów.



       Wymaga się również: 

- bardzo dobrej znajomości przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów 

publicznych, w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatkach 

lokalnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o sprawozdawczości budżetowej, ustawy o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów wykonawczych do 

przedmiotowych ustaw, 

- bardzo dobrej znajomości przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, kodeksu pracy, 

ustawy o ochronie danych osobowych,

- umiejętności analitycznych,

- umiejętności obsługi komputera, w tym biegłego posługiwania się edytorami tekstu oraz arkuszami

kalkulacyjnymi,

- wysokich umiejętności interpersonalnych,

       Wymagania dodatkowe:

- preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- doświadczenie w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych co najmniej 1 rok,

- doświadczenie w tworzeniu regulacji wewnętrznych z obszaru księgowości,

- znajomość dziedzinowych programów komputerowych z zakresu księgowości, w tym programu SIGID 

Kadry i Płace, SIGID F-K, PŁATNIK,

- znajomość specyfiki instytucji kultury.

       Informacja o warunkach pracy:

- praca biurowa w przeważającej mierze w pozycji siedzącej,

- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze do 4 godzin dziennie ,

- usytuowanie stanowiska pracy: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji ul. Świerczewskiego 23, 

Pieńsk,

- praca w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/2 etatu, podstawowy system czasu pracy.

      Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kwalifikacje i uprawnienia),

- list motywacyjny,

- kopie świadectw pracy, zaświadczeń o praktykach i stażach,

- zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku osób pozostających w stosunku pracy,

- w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka

polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej,



- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z 

praw publicznych,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe ,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kandydat, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązany będzie do dostarczenia

zaświadczenia o niekaralności oraz aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz. 12.00

w sekretariacie  Euroregionalnego  Centrum Kultury  i  Komunikacji  w  Pieńsku,  ul.  Świerczewskiego  23

w godzinach  pracy od  7.00  do15.00,  lub  przesłać  pocztą  na  adres:  Euroregionalne  Centrum Kultury i

Komunikacji,  59-930  Pieńsk,  ul.  Świerczewskiego  23  z  dopiskiem:  „Nabór  na  głównego  księgowego”.

Decyduje data wpływu do Euregiokom.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap obejmował będzie część pisemną (test kompeten-

cyjny), drugi etap obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów lub dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie 

będą brane pod uwagę.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu 

i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną.

Dyrektor zastrzega sobie prawo przerwania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyn.

                                                                                                

                                                                                                           Dyrektor  EuRegioKom Pieńsk

                                                                                                                    Andrzej Świderski

Pieńsk, dnia 20.06.2016r.


