OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 31.10.2018 r.
WÓJT GMINY CHOCZEWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ZASTĘPCA SKARBNIKA
W URZĘDZIE GMINY CHOCZEWO

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
ekonomiczne studia podyplomowe,
4) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy w księgowości. Preferowany
trzyletni staż pracy w księgowości w jednostkach budżetowych oraz jednostkach samorządu
terytorialnego,
5) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6letnią praktykę w księgowości,
6) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
7) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia,
9) znajomość co najmniej jednego języka obcego,
10) umiejętność obsługi komputera- pakiet Microsoft Office,
11) nieposzlakowana opinia,
12) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
13) praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie zajmowanego stanowiska w
szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o rachunkowości oraz przepisów dotyczących
rachunkowości budżetowej jst, w tym ewidencji podatkowej, przepisów dotyczących
sprawozdawczości budżetowej i finansowej jst, ordynacji podatkowej, przepisów
dotyczących podatków i opłat lokalnych, przepisów dotyczących dotacji, przepisów
dotyczących podatku od towarów i usług
14) znajomości programów finansowo – księgowych

2. Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wysoka kultura osobista,
samodzielność wykonywania zadań,
kreatywność, dobre planowanie i organizacja pracy,
umiejętność podejmowania decyzji,
odpowiedzialność,
umiejętność pracy pod presją czasu,
operatywność,
komunikatywność,

9. samodyscyplina
3. Zakres zadań:
1. Prowadzenie rachunkowości, księgowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz nadzorowanie całokształtu prac w tym zakresie.
2. Prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym.
4. Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych oraz nadzór nad należytym
przechowywaniem dokumentów.
5. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
6. Prawidłowe i terminowe przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
7. Sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu lub Wójtowi
Gminy.
8. Wykonywanie innych poleceń przełożonych nie wymienionych powyżej, w ramach kwalifikacji
pracownika.

4. Informacja o warunkach pracy:
1)
2)
3)
4)

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
pełny wymiar czasu pracy;
praca przy komputerze;
praca jednozmianowa.

5. Wymagane dokumenty:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

list motywacyjny;
życiorys (CV);
kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych;
kopie świadectw pracy;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia;

Dokumenty aplikacyjne (List motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2
lit a 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)” z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą
spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
Przyjmę do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich
danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach

samorządowych (Dz. U. Z 2016 poz. 902 z póź.zm.)
Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Choczewo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub
drogą pocztową w terminie do dnia 13 listopada 2018 r do godziny 15.00 w zaklejonych
kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika ” w
sekretariacie Urzędu Gminy w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17.
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu
Gminy. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po upływie w/w terminu nie będą
rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu – referat Organizacyjny. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 572 39 13/ (58) 572 39 40
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z
Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: a.bieleninik@choczewo.com.pl
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie
art. 221 kodeksu pracy ((Dz.U.2018.108 t.j. ze am.) oraz Pani/Pana dobrowolnej zgody. Zgodę
można cofnąć poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
4) Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem
zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od zakończenia
rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
5) Przewidywane kategorie odbiorców Pana/Pani danych: np. dostawcy usług informatycznych.
Odbiorcy danych mogą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której
bierze Pani/Pan udział.
8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

WÓJT GMINY CHOCZEWO
WIESŁAW GĘBKA

