
O g ł o s z e n i e  Nr 2/2011 
 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni 
 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 
 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni. 
 

I. Wymagania niezbędne dla kandydata: 
 

1. Obywatelstwo polskie. 

2. Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania 

 z pełni praw publicznych. 

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku. 

4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 

 obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 

 oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 

 przestępstwo skarbowe. 

5. Nieposzlakowana opinia. 

6. Spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne 

wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie 

lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią 

praktykę w księgowości, 

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną 

i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych 

przepisów, 

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie 

odrębnych przepisów. 

7. Posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie m.in. pakietu Microsoft 

 Office, programu  Płatnik, systemów informatycznych (finanse, płace, kadry, 

 budżet rb, środki trwałe). 
 

II. Wymagania dodatkowe: 
 

1. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, 

 ustawy o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, przepisów 

 dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.  

 

 



2. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu: pomocy społecznej, 

 świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 

 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Umiejętność pracy w zespole. 

4. Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność. 
 

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego należy 

m.in.: 

 

1. Bieżące i terminowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie 

sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostki. 

2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad 

wykonywania budżetu. 
 

IV. Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej. 

2. List motywacyjny. 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

4. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane 

    wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje. 

5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie 

    zawodowe oraz posiadane referencje. 

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

    oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. 

7. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 

 przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 

 działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 

 wiarygodności dokumentów lub za  przestępstwo skarbowe. 

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji. 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy 

Świedziebnia (pokój nr 14) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świedziebni, 87-335 Świedziebnia w zamkniętej kopercie opatrzonej 

dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni” w terminie do dnia 28 stycznia 2011 r. 

do godz. 13
00

. 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu 

Gminy Świedziebnia www.bip.swiedziebnia.pl oraz na tablicy informacyjnej 

w Urzędzie Gminy Świedziebnia. 

   

Świedziebnia, dnia 18 stycznia 2011 r.    Kierownik Gminnego Ośrodka   

         Pomocy Społecznej  
 

         (-) Maria Jolanta Sosnowska 

http://www.bip.swiedziebnia.pl/

