
                    Kamienna Góra dnia 30.09.2014 r.   

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze 

ponownie ogłasza nabór na wolne stanowisko 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kamiennej Górze przy ul. Al. Wojska Polskiego 1 
 

                Stanowisko: Główny Księgowy 

             Wymiar czasu pracy: pełny etat 

 

1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) 

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

c) brak prawomocnego wyroku za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 

d) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do 

wykonywania obowiązków głównego księgowego, 

e) Głównym Księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: 

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia 

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 

podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co 

najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 

-  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

         2.    Wymagania konieczne: 

a) znajomość zasad księgowości budżetowej, 

b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, 

c) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, 

d) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, 

e) znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, 

f) znajomość prawa podatkowego, przepisów z zakresu rozliczeń z ZUS, 

g) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, 

h) znajomość obsługi komputera: pakietów biurowych i finansowo-księgowych 

 

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a) prowadzenie rachunkowości jednostki, 

b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 

c) dokonywania wstępnej kontroli: 

-   zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 

i finansowych 

d) opracowywanie projektów planów finansowych, 

e) rozliczanie delegacji służbowych, 

f) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, 

g) sprawowanie nadzoru na ewidencją środków trwałych, 

h) prowadzenie kontroli wewnętrznej, 

i) naliczanie wypłat pracowników, sporządzanie list płac i przelewów 

 



4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku: 0% 

5. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny - opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz.1458. z późn. zm.)  

i podpisany przez kandydata. 

b) cv  lub kwestionariusz osobowy dla kandydata 

c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez 

kandydata za zgodność z oryginałem) i innych dokumentów potwierdzających 

uprawnienia do wykonywania zawodu głównego księgowego w sektorze finansów 

publicznych 

e) oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne 

postępowanie karne 

f) oświadczenie kandydata, że w przypadku jego wyboru zobowiązuje się nie pozostawać 

w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu zatrudnienie z MOPS w wymiarze 1 

etatu. 

g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13.10.2014 r. do godz. 15.00 : 
      w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta zatrudnienia w MOPS-Główny Księgowy” 

 osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze pok. nr 3 

 pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

                           Al. Wojska Polskiego 1 

                                 58-400 Kamienna Góra 
 

Inne informacje: 

Dokumenty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest 

przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 646 66 75        


