
Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatołvych w Grębkowie ogłasza konkurs na

stanowisko głównego księgowego.

I. Nazrrya i adres jednostki

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowie
ul. Szkolna 1

07-II0 Grębków,

II. OkreśIenie stanowiska urzędniczego

Główny Księgowy -3l4 e1anaod dnia 01.08.2018 r.

III. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art.
54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych(Dz.U z2017 poz.2077 zpóźn. zm)

1) posiadać obywatelstwo polskie,

2) posiadaó pełną zdolność do czynności prawnych, oraz kotzystaó z pełnych praw
publicznych,

3) niekaralność (brak prawomocnego wyroku sądu zaprzestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności insĘrtucji pństwowych
oTaz samorządu terfiorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za
przestępstwo skarbowe, a takżę za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego),

4) nieposzlakowana opinia,

5) spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) Ńończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne v,ryższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomicznd studia
podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości budzetowej,

b) Ńończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co
najmniej 6-1etniej praktyki w księgowości budżetowej.

IV. Wymagania dodatkowe:

I. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:

a) struktur i funkcj onowania administracj i samorządowej,

b) ustawy o samorządzie gminnym,

c) ustawy o rachunkowości,

d) ustawy o finansach publicznych,

e) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,



f) ustawY o odpowiedzialności zanaruszęńe dyscypliny finansów publicznych.

2. ZnajomoŚc zagadńeń klasyfikacji budZetowej i sprawozdawczości budzetowej w zakresie
księgowości budżetowej.

3. UmiejętnoŚÓ szybkiego podejmowania decyzji" samodzielnośó, odpowiedzialność,
rzetelnoŚĆ, obowiązkowoŚÓ, odporność na stres, umiejętność analiĘc,znego myślenia,
kreatyrłmośó i systematyczność.

4. Preferowane doŚwiadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w
j ednostkach sęklora finansów publicznych.

5. Znajomość obŚługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem progrź}mu finansowo -
księgowego autorstwa Spółki VENDIS

V. Zakres zad,ańłvykonywanych na stanowisku.

1) Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Zespołu oraz szkół zgodnie
z obowiązĄącymi przepisami i zasadami" w tym przestrzegańe dyscypliny finansów
publicznych,

2) sPrawdzanie pod względem formalnym i rachuŃowym dokumentów do wypłaty oraz
ich zatwierdzanie, tj. kontrola rachunków stanowiących podstawę do wypłat,

3) podpisywanie czeków baŃowych i przelewów,
4) analizowanie wykorzystarria środków przydzielonych z budzetu gminy dla Zespołu i

szkół,
5) PrzYgotowYwanie sprawozdń finansowych oraz opracowywanie projektu planu

finansowego (budżetu) Zespołu,
6) prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej,
7) bieżąca analiza z zafłesu realizacji budzetu,
8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej ZFŚS,
9) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz uzgadnianie stanów inwerftaryzacyjnych

majątku trwałego, przedmiotów nietrwałych i księgozbioru z dyreklorami
PoszczegÓlnYch palcówek oraz sporządzanle sprawozdń F-03 o stanie i ruchu
środków trwałych,

10)organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienię Zespołu
oraz wsPÓłPraca w organizacji inwentaryzacji w placówkach oświatowych objętych
obsługą Zespołu,

i 1 ) terminowe regulowanie zobowiązań,
l2)terminowę rozliczanie z ZUS i US,
l3)należYte Przechowywanie i zńezpieczanię dokumentów księgowych zgodnie

z obowiązującymi przepisami praw a,

1 4) wykonywanie innych prac wynik Ąących z bieżącej działalności zespołu.

VI.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze dwuosobowym, usytuowanym w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 1

w Grębkowie. Praca w wymiarze 30 godzin w tygodniu



W miesiącu PoPrzedzającymdatę upublicznieniaogłoszenia wskźnik zatrudnienia osób
niePełnosPrawnYchrł Zespole Obsługi Jednostek Oś*iuto*ych w Grębkowie w rozumięniu
PrzePisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej omzzatrudńaniu ońb niepełnosprawnych
wlmosi < 6 Yo.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) cuniculum vitae
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie, dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających stń pracy (świadectwa pracy),
6) kserokoPie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
7) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
8) oŚwiadczenie kandydata o niekaralności zaprzestępstwa popełnione umyślnie,
9) oŚwiadczęnie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

celów rekrutacji,

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

W}rnagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem,

telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: ,oNabór na stanowisko
Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowieon
w siedzibie ZOJO tj. ul. Szkolna I, 07-110 Grębków lub zapośrednictwe m poczty na adres:

ZesPÓł Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowie, ul. Szkolna I,07 _ 110 Grębków
w terminie do dnia 201ipca20l8 r.

Terminem wiry,ącymjest data wpłyłrru, a nie data nadania. Aplikacje, które wpłyn ąpo wyżej
wymienionym terminie nie będą rozpaĘwane.

KandYdaci sPełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie
rozmowy kwalifi kacyj nej .

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną
odesłane droga pocztową.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem
o niekaralności.

musi przedstawić aktualne zaświadczenie

Informacja o wYniku naboru będzie umięszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
publicznej zojo grebkow@onet.ol oraznatablicy informacyjnej urzędu Gminy. 

'

Dyrektor Zespołu Obsługi
Jednostek Oświatowych

w Grębkowie

(-) Agnieszka Kosiorek


