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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełzcu ogłasza nabór na stanowisko
utzędnicze - Główny Księgowy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lwowska 36 C, 22-67 0 Bełżec

II. określenie stanowiska i wymagań rwiązanych ze stanowiskiem:
stanowisko: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu
wymiar etatu: Il2 ętatu
1. Wymagania niezbędne:
Głównym Księgowym może byó osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta zpełnipraw publi cznych,
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obiotowi
gosPodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwolvych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub zaprzestępstwo karne skarbowe,
atakże nie była karana zaprzestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
d) spełnia j edęn z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości i posiada
co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych ręwidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- Posiada Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
rachuŃowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znaj omość zagadnień rachunkowości budżetowej,
b) doŚwiadczęnie zawodowe uzyskane w wyniku zatrudnienia na podobnym stanowisku,
c) umiejętność obsługi programów księgowo - finansowych,
d) znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 t. o finansach publicznych (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 2077 , z
późn. zm),.
- ustawy z dnia 29 wrzęśnia 1994 r. o rachuŃowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z poźn.
Zm,),
- ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. - Ordynacjapodatkowa (tj,Dz.|J.
- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.

z2018 r., poz. 800)
Dz. U. z 2017 l. poz.

249l),
- ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
zm.),

U. z2017 r. poz. 1769 zpóźn.

- rozPorządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
Prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych i samorządowych zakładów
budżetowych (Dz. U. z20I5 r.,poz.1542),
- rczPorządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasYfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzĘcychzó
źródeł zagranicznych (Dz. IJ. z20l4 r., poz. 1053, zpoźn. zm.),
, rozPorządzęnia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
rachuŃowoŚci oraz planów kont dla budżetu państwa, budzetu jednostek samorządu
terYtorialnego, jednostek budźetowych, samorządolvych zakładów budżetowych,



PństwowYch funduszy celowych oruz państwowych jednostek budzetowych mających
siedzibę pozagranicami RP (Dz. U. z2Ot7 r.,poz.760),
, rozPorządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budzetowej (Dz. U. z20I8 r., poz. 109)
- biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1 . prowadzenie rachunkowości jednostki,
2. wykonywanie dyspozycj i środkami pieniężnymi,
3. opracowywanie planów i sprawozdń finansowych,
4. dokonywanie przelewów,
5. realizacja zadafi z zakresu rachunkowości innych niewymienionych wyżej,którę zmocy
Prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednoŚtki, nalezą dó
kompetencj i głównego księgowego.

IV. Informacje o warunkach pracy:
1. praca siedząca,
2. praca przy komp uterze,
3. Praca wYmagająca dużej koncentracj i, znarńeniem na obcipenie psychiczne.

V. Wymagane dokumenty:
l. list motywacyjny,
2. CY z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata,
3. koPie dokumentów potwierdzającychposiadane wykształcenie, kopie świadectwa pracy,
4. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazńzdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku głównego księgowego,
5. oświadczenie o niekaralnoś ci za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. oŚwiadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gosPodarczemu, przeciwko działalności instytucji pństwolvyctl otaz samorządu
terYtorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub zaprzestępstwa kame skarbowe,
7. oŚwiadczenie o wyrażeniu zgody na ptzetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowad zenia czy rlrto ś ci rekrutacyj nych.

VI.Miejsce i termin składania dokumentów:
WYmagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub składaó w zamkniętej
koPercie z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego" i
nieprzekraczalnymterminie do dnia 9 pńdziemika 2018 roku do godziny la:Ob w budyntu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu (adres: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bełżcu ul. Lwowska36 C,22-670 BełZec).
OfertY złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu
PrzeProwadzenia tozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne,
będą powiadomieni telefonicznie. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na
stronie BIP Urzędu Gminy Bełżęc i na tablicy ogłoszeń GOPS. Po zakończonej rekrutacji
osobY, które nie zostaną zatrudnione, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne do końóa
miesiąca, w którym ogłoszono informację o wynikach naboru. Po tym ierminió dokgmenty
zostanąkomisyjnie zńszczone l
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