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W6jt Gminy Sochocin 
u1. 9 

09-110 Sochocin 
tel: 23 661 8001, fax: 1 80 

e-mail: 
O,,",':O:~=,;L=~===~ 

10.6.2019 Sochocin, 30 kwietnia2019 

OGLOSZENIE 
o NABORZE 


NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZF;DNICZE 


rbnika 

Sochocin 

Zastypca 

uL Guzikarzy 9 

ment6w 

Miejsce Oferty nalezy skladac w zamkniytych kopertach: 
skladania 

doku Sochocin ul. Guzikarzy 9, w sekretariacie-osobiscie w siedzibie Urz~du
ment6w 

lub 

za posrednictwem poczty na adres: 
 Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 
09-110 Sochocin 



polskie ubiegac 
polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 

samorzq,dowych ), 

z pelni praw 

za umyslne przest«pstwo 
skarbowe, 

z oskarzenia publicznego 

kwalifikacj e: 
magisterskie ekonomiczne lub podyplomowe '-'''''JIR'll 

minimum 3 mile widziany na stanowisku 0 

I przepisow 
samorz'ldzie gminnym, 0 

ustawy 0 dochodach jst, 0 podatku ustawy 0 pO(JaUKa(~n 

lokalnych, 0 dyscyplinie finansow publicznych, ustawy 0 

oraz innych niezbydnych do wykonywania LaUl(lll. 

prowadzenia ewidencji ksiygowej w 

biurowego oraz komputera, 

(Ms Office, 

odpowiedzialnosc, 
planowania i 

dokladnos6, komunikatywnosc, 
umiejytnosc pracy w zespole, 

i stres. 

i Preferowane doswiadczenie w pracy na stanowisku 0 podobnym 


zadall Zast9pcy Skarbnika zast9powanie Skarbnika Gminy podczas 
nieobecnosci oraz: 

wisku 

1) prowadzenie ewidencji gospodarczych urzi(du, jako jednostki budzetowej 
z wydatkow w ramach realizacji zadan wlasnych i zadan z zakresu 
administracji rZ'ldowej oraz zada11 w zakresie zawartych z innymi 
jednostkami terytorialnego oraz w ramach 



2) 	 prowadzenie ewidencji analitycznej srodk6w trwalych, trwalych w 
wyposazenia oraz wartosci niematerialnyeh i prawnych; 

3) prowadzenie 1Z I', 

4) sporz,!dzanie sprawozdan z realizowanyeh zadan; 

przelew6w do elektronieznego systemu z prowadzonyeh 
spraw; 

6) 	 wsp6tpraea ze Skarbnikiem w realizacji a w w zakresie: 
a) organizaeji pracy wydzialu, 
b) dyseypliny finans6w publieznyeh, 
e) opracowywama projekt6w uchwal i oraz 

wynikaj,!cych z zadan \\-ydzialu, 
budzetu oraz przygotowywania informacji w tymd) 

rozliczania dotaeji, 
f) sprawozdan, 
g) prowadzenia i koordynowania kontroli finansowej wydatk6w 

i nadzorowanyeh; 

7) wykonywanie obowi,!zk6w wynikaj,!cyeh z 
I-''-''VU'_L.H.'-'I, w 	

UUSlt:P1t: do informacji 
publikaeji w biuletynie publicznej informaeji 

z zakresu prowadzonych 

8) wykonywanie obowi,!zk6w wynikaj,!cyeh z przepis6w 0 oehronie informacji 
niejawnych; 

9) \\-ykonywanie ezynnosci biuro\\-ych i kancelaryjnych na podstawie rozporz,!dzenia 
Prezesa Ministr6w z dnia 18 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt, instrukcji w organizacji i zakresu UL,{.euaJ. 

archiw6w zaklado\\ych oraz W6jta w powyzszym 

10) stosowanie i biez'!ce monitorowanie przepis6w prawnych niezbydnych 
realizowania obowi,!zk6w sluzbowych; 

szkolen i zawodowego oraz 
przeprowadzania 

..",r'Ol ..7"'ITl W 

przygotowawczej; 
11) z 

12) wsp6lpraca z 
opracowywaniu 

v,,,, ..,,urn 

\vniosk6w 0 

13) opraco\\-ywanie raportow, sprawozdan, umow oraz analiz z zakresu 
prowadzonych 



15) danych osobowych i l,",,,,,C,Ull'>- dokument6w oraz dbaiosc 0 powierzone 
mienie; 

obsiugi interesant6w i zalatwiania spraw bez zb«dnej zwloki; 

17) Vv)'konywanie innych zadaii powierzonych do realizacji W6jta i 
Wydzialu. 

16) 

1) rodzaj pracy: praca umyslowa, 
2) czas pracy: limitowany, godziny pracy, 
3) stale, 
4) odpowiedzialnosci: okreslony w czynnosci na stanowisku 

Skarbnika, 
5) miejsce pracy: 90 % czasu w biurze, 10% czasu biurem. 

Dodatko
we Wskaznik zatrudnienia niepelnosprawnych w Gminy Sochocin w mleSl<'Jcu 

marcu 2019 roku w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 

zatrudnianiu os6b niepdnosprawnych wynosil pOVv)'zej 

Wymagane I) list motywacyjny, 


2) zyciorys curriculum vitae (CY), z przebiegiem nauki pracy zawodowej 

zdj«cia), 

3) kopie swiadectw pracy, 

4) kopie dyplom6w potwierdzajqcych wymagane wyksztakenie, 

5) kopie innych dokument6w potwierdzaj'lcych doswiadczenie zawodowe, posiadane 
kwalifikacje, 

6) kwestionariusz osobowy dla osoby o zatrudnienie, 

7) 
 oswiadczenie 0 pelnej do z pelni 
praw publicznych i 0 niekaralnosci za umyslne przestypstwo 

lub umyslne przestltpstwo skarbowe, 

8) pisemne o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w ofercie, 

9) kandydat, kt6ry skorzystac z uprawnienia, 0 I.r~", ..."."" mowa w art. 13a 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach zobowi(}Zany 



Uwagi 1) wszystkie oswiadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powilll1Y 
bye wlasnorycznie podpisane. Kopie dokumentow powinny bye uwierzytelnione 
wlasnor~cznym podpisem z klauzul~ "za zgodnosc z oryginalem" oraz z dat~, 

2) niepodpisanie dokumentow powoduje nieuzyskanie pozytywnej oceny formalnej, 

3) dokumenty mUSZq bye sporzqdzone w jyzyku polskim, a dokumenty wydane w jyzyku 
obcym powinny bye przetlumaczone przez tlumacza przysiyglego, 

4) oferty zlozone po terminie okreslonym w ogloszeniu nie bydq rozpatrywane, 

5) kandydaci spelniajqcy wymagania formalne do drugiego etapu naboru bydq zapraszani 
telefonicznie. Prosimy 0 podanie numerow telefonow kontaktowych, 

6) kandydaci, ktorych dokumenty nie 
powiadamiani 0 da1szym toku naboru, 

spelniajq wymagan formalnych, nie bydq 

7) lista kandydatow spelniajqcych wymagania formalne oraz informacja 0 

naboru bydzie umieszczona na stronie intemetowej Urzydu Gminy 
wynikach 
Sochocin 

- w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzydu 
Gminy Sochocin, 

8) dokumenty kandydata, ktory zostanie wyloniony w wyniku naboru zostanq dolqczone 
do akt osobowych w momencie zatrudnienia, 

9) dokumenty ofert odrzuconych i nieodebranych przez kandydatow w siedzibie Urzydu 
Gminy Sochocin w terminie 1 miesiqca po uplywie 3 miesiycy od dnia og!oszenia 
informacji 0 wynikach naboru bydq komisyjnie zniszczone po uplywie 4 miesiycy od 
dnia podania informacj i 0 wynikach naboru, 

10) w przypadku uniewaznienia naboru, zlozone dokumenty kandydatow bydq wydawane 
ich nadawcom w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin. 

I 


