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DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GĘBICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach ogłasza
konkurs na nabór na stanowisko urzędnicze.
1. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego
Gębice, ul. Polna 1, 64-700 Czarnków
2. Stanowisko urzędnicze:
Główny księgowy
3. Wymagania niezbędne (zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych – Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.):
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
 ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;
 osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 spełnia jeden z poniższych warunków:
 ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe
studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej
6-letnia 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.
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4. Wymagania dodatkowe:
 znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
 znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych;
 znajomość przepisów oświatowych, samorządowych, podatkowych, płacowych
i przepisów ZUS;
 umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;
 znajomość planu kont;
 znajomość obsługi programów komputerowych (znajomość obsługi programu
Płatnik, programów finansowo-księgowych i płacowych).
5. Zakres wykonywanych obowiązków:
 prowadzenia rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami
pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym jednostki,
 opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie,
 dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,
 archiwizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej,
 dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 sporządzanie bilansu,
 prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
 wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
 dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,
 prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych,
składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania,
 nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników
majątkowych,
 sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji
środków trwałych i wyposażenia,
 prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,
 sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości
funduszu,
 przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń
i kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa
lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora placówki należą
do kompetencji głównego księgowego.
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6. Wymiar etatu: pełen etat – 40 godzin tygodniowo (od poniedziałku do piątku
w godz. 700-1500).
7. Wymagane dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

Curriculum Vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata;
list motywacyjny;
kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;
dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy (kserokopia świadectw pracy);
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych, oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie
karne;
oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwo karne skarbowe,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu.
inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.

8. Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych
im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach, ul. Polna 1, 64-700 Czarnków,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego
Zespołu Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego w Gębicach”, w terminie do dnia
27 kwietnia 2018 r. do godz. 1500.
Aplikacje, które wpłyną do ZSS w Gębicach po upływie wyżej określonego terminu
nie będą rozpatrywane.
Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie i tablicy informacyjnej Zespołu
Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.
10. Szczegółowych informacji udziela:
Alicja Kasperczak – dyrektor szkoły
tel. (67) 255-14-20

