OSO.I110- 12 /07
ST AROST A INOWROCLAWSKI
STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCLAWIU
UL. ROOSEVELTA 36-38, 88 -100 INOWROCLAW
OGLASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

NACZELNIK WYDZIALU BUDZETOWO-FINANSOWEGO
GLÓWNY KSIEGOWY

1. Wymagania niezbedne:
•
wyksztalcenie
wyzsze ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia
praktyka w ksiegowosci badz wyksztalcenie wyzsze i ukonczona srednia, policealna lub pomaturalna
szkola ekonomiczna i co najmniej 6 letnia praktyka w ksiegowosci,
•
co najmniej 3 letni staz pracy na stanowisku glównego ksiegowego,
•
znajomosc ustawy o finansach publicznych,
•
znajomosc ustawy o rachunkowosci,
•
znajomosc procedur zarzadzania i planowania,
•
umiejetnosc obslugi komputera,
•
zdolnosci organizacyjne,
•
dyspozycyjnosc.
Ponadto wymaga sie aby kandydat mial pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzysta z pelni
praw publicznych, nie byl prawomocnie skazany za przestepstwa: przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi
gospodarczemu,
przeciwko
dzialalnosci
instytucji panstwowych
oraz samorzadu
terytorialnego,
przeciwko wiarygodnosci dokumentów lub przestepstwo karne skarbowe oraz
spelnial wymagania
okreslone wart.
3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorzadowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z pózno zm.), dotyczace kierowniczych
stanowisk urzedniczych.

2. Wymagania dodatkowe:
•
znajomosc zasad prowadzenia ksiegowosci budzetowej,
•
znajomosc przepisów z zakresu ubezpieczen spolecznych i prawa podatkowego,
•
znajomosc ustawy Prawo zamówien publicznych, ustawy o samorzadzie powiatowym, ustawy
o pracownikach samorzadowych, kodeksu postepowania administracyjnego,
•
ogólna wiedza o strukturze Starostwa,
•
zdolnosci w zakresie twórczego myslenia i podejmowania decyzji,
•
predyspozycje zwiazane z procesem efektywnego komunikowania sie i wzajemnego oddzialywania
w relacjach ze stronami, przelozonymi lub wspólpracownikami,
•
odpornosc na stres.

3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
•
kierowanie
praca Wydzialu Budzetowo-Finansowego
w sposób zapewniajacy zgodne z prawem
wykonywanie przypisanych Wydzialowi zadan,
•
inicjowanie,
planowanie,
organizowanie,
nadzorowanie
i kontrolowanie
pracy podleglych
pracowników,
•
przeprowadzanie szkolen oraz instruowanie podleglych pracowników w zakresie wykonywanych
przez nich zadan,
•
ustalanie zakresów czynnosci dla pracowników Wydzialu,
•
dokonywanie okresowych ocen podleglych pracowników,
•
prowadzenie rachunkowosci jednostki zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

•
•
•
•
•
•
•

dokonywanie wstepnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokumentów dotyczacych operacji
gospodarczych i finansowych,
opracowywanie rocznego planu budzetu Starostwa,
opracowywanie okresowych analiz wykonania planów finansowych jednostki,
nadzorowanie prawidlowosci i terminowosci sporzadzania sprawozdan,
opracowywanie projektów przepisów wewnetrznych dotyczacych zasad rachunkowosci Starostwa,
w tym zakladowego planu kont,
rozpatrywanie i zalatwianie interwencji,
wspólpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa.

4. Wymagane dokumenty:
•
list motywacyjny,
•
zyciorys - c.v,
•
kserokopie swiadectw pracy,
•
kserokopie dyplomów potwierdzajacych wyksztalcenie,
•
kserokopie zaswiadczen o ukonczonych kursach, szkoleniach,
•
ewentualne referencje,
•
oryginal kwestionariusza osobowego,
•
oswiadczenie, ze kandydat nie byl prawomocnie skazany za przestepstwa: przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalnosci instytucji panstwowych
oraz samorzadu terytorialnego, przeciwko wiarygodnosci dokumentów lub przestepstwo
karne skarbowe oraz nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie karne.
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Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, zyciorys - C.v. (z uwzglednieniem
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