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S.210.1.2018 Sochocin, 9 lutego 2018 

OGLOSZENIE 

o NABORZE 


NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE 


Podinspektor do spraw ksittgowosci i rozliczcn podatku VAT 
w Urz-rdzic Gminy Sochocin 

Nazwa 
i adres 

jednostki 

Urz'ld Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guziknrzy 9 

Wolne Podinspektor do spraw ksiygowosci i rozliczen podarku V AT 
stano
wisko 
pracy 

Kom6rka 
organiza

cyjna 

Wydzial Finansow i Budzetu 

Data 
ogloszenia 

naboru 
9 lutego 2018 r. 

Tennin 
skladania 

doku 22 lutego20 18 r. 
ment6w 

Miejsce 
sktadania 

doku
ment6w 

Oferty nalezy skladac w zamkniytych kopertach: 

-osobiscie w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, w sekretariacie 
lub 

za posrednictwem poczty na adres: Urz'ld Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 
09-110 Sochocin 

w terminie do dnia 22 lutego 2018 r. w godzinach pracy Urz~du ( 8.00-16.00) 
(decyduje data w}2lywu do Urz~du Gminy Sochocin) 

z dO}2iskiem "Dotyc~ naboru na wolne stanovvisko urz~dnicze - PodinsQektor do 
SDraw ksie2owosci i rozliczen Dodatku V AT" 

Ilose 
etat6w 

1 etat 

Wymiar 
czasu 
pracy 

Pelen wymiar czasu pracy 

http:www.sochocin.pl
mailto:gmina@sochocin.pl


Wymaga- Wymagania niezb~dne: 
nia 

zwil}zane 1) obywatelstwo polskie (0 stanowisko mog~ ubiegac siy osoby nieposiadaj'lce 
ze stano

obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.wiskiem 
o pracownikach samorz~dowych), 

2) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznych, 

3) niekaralnosc za umyslne przestypstwo scigane Z oskarzenia publicznego lub umyslne 
przestypstwo skarbowe, 

4) odpowiednie kwalifikacje: 

wyksztalcenie wyzsze I lub II stopnia z zakresu rachnnkowosci, 


5) staz pracy: praca w administracj i minimum 2 lata, 

preferowane doswiadczenie w pracy na stanowisku 0 podobnym charakterze, 

6) znajomosc i umiejytnosc stosowania przcpis6w prawa z zakresu ustawy 
o finansach publicznych, ustawy 0 rachunkowosci, llstawy 0 podatku od towar6w i uslug 
oraz innych niezbydnych do wykonywania zadan na stano wi sku do spraw ksiygowosci 
i rozliczen podatku VAT, 

7) umiejytnosc obslugi sprzytu biurowego oraz komputera, 

8) umiejytnosc obslugi pakietu biurowego ( Ms Office, Excel). 

Wymagania dodatkowe: 

sumiennosc, odpowiedzialnosc, dokladnosc, komunikatywnosc, odpornosc na stres. 



Zakres 
zadail na 1) prowadzenie ksiqg rachunkowych dochod6w budzetu i Urz((du Gminy, jako jednostki 

stano budzetowej;
wisku 

2) prowadzenie ewidencji ksi((gowej zakladowego funduszu swiadczen socjalnych, konta 
sum depozytowych i ksztalcenia mlodocianych; 

3) ustalanie wysokosci i dokonywanie odpisu na zakladowy fundusz swiadczen 
socjalnych we wsp61pracy z pracownikiem na stanowisku kadr; 

4) prowadzenie ewidencji analitycznej naleznosci z tytulu zaciqgni((tych pozyczek 
z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych oraz roczne potwierdzenia saId naleznosci; 

5) prowadzenie i uzgodnienie urzqdzen ksi((gowych; 

6) prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku od towar6w i uslug; 

7) nanoszenie przelew6w do elektronicznego systemu CUI z zakresu prowadzonych 
spraw; 

8) przestrzeganie zasad (polityki) rachunkowosci przyj((tych w Urz((dzie Gminy Sochocin; 

9) sprawozdawczosc w zakresie prowadzonych spraw; 

10) prowadzenie spraw zgodnie z rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych; 

11) stosowanie i biezqce monitorowanie zmian przepis6w prawnych niczb((dnych do 
prawidlowego realizowania obowiqzk6w sluzbowych; 

12) przygotowanie materia16w niezb((dnych do podejmowania uchwai, wydawania 
zarzqdzen, decyzji, postanowien i innych akt6w z zakresu administracji publicznej oraz 
podejmowania czynnosci prawnych przez organy gminy z zakresu prowadzonych spraw; 

13) wykonywanic obowiqzk6w wynikajqcych z ustawy 0 ochronie danych osobowych, 
ustavvy 0 oost((pie do informacji publicznej oraz ustavvy 0 ochronie informacji niejawnych 
z zakresu prowadzonych spraw; 

14) zapewnienie wlasciwej i terminowej realizacji zadail na zajmowanym stanowisku; 

15) wykonywanie ilmych prac zleconych przez W6jta Gminy i Kierownika Wydzialu 
Finans6w i Budzetu. 



Infor
macja 

o warun
kach 

pracy na 
stano
wisku 

Dodatko
we 

infonnacje 

Wymagane 
dokumenty 

1) rodzaj pracy: praca umyslowa, 

2) czas pracy: limitowany , stale godziny pracy, 

3) wynagrodzenie: stale, 

4) stopien odpowiedzialnosci: okreslony w zakresie czynnosci na stanowisku do spraw 

ksiygowosci i rozliczen podatku Y A T, 

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


Wskainik zatmdnienia os6b niepelnosprawnych w Urzydzie Gminy Sochocin w mlesl'!cu 
styczniu 2018 roku w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacj i zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil ponad 6%. 

1) list motywacyjny, 

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

3) kopie swiadectw pracy, 

4) kopie dyplom6w potwierdzaj,!cych wymagane wyksztalcenie, 

5) kopie innych dokument6w potwierdzaj,!cych doswiadczenie zawodowe, posiadane 
kwalifikacje, 

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj,!cej siy 0 zatrudnienie, 

7) pisemne oswiadczenie 0 pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu z pelni 
praw publicznych i 0 niekaralnosci za umyslne przestypstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe, 

8) pisemne oswiadczenie 0 wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie, 

9) kandydat, kt6ry zamierza skofzystac z uprawnicnia, 0 kt6rym mowa w art. 13a ust.2 
ustawy z d nia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz'!dovvych jest zo bowiC}.Zany do 
zlozenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj,!cego niepelnosprawnosc. 

L-____________________________________________________________________ 



Uwagi 1) wszystkie oswiadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny 
bye wlasnorycznie podpisane. Kopie dokument6w powinny bye uwierzytelnione 
wlasnor~cznym podpisem z klauzul~ "za zgodnosc Z oryginalem" oraz z dat~, 

2) niepodpisanie dokurnent6w powoduje nieuzyskanie pozytywnej oceny formalnej, 


3) dokurnenty musz'l bye sporz'ldzone w jyzyku polskim, a dokurnenty wydane w jyzyku 

obcym powinny bye przetlurnaczone przez tlumacza przysiyglego, 


4) oferty zlozone po terminie okreSlonym w ogloszeniu nie byd'l rozpatrywane, 


5) kandydaci spelniaj'lcy wymagania formalne do drugiego etapu naboru byd'l zapraszani 

telefonicznie. Prosimy 0 podanie numerow telefonow kontaktowych, 

6) kandydaci, kt6rych dokurnenty nie 
powiadamiani 0 dalszym toku naboru, 

spelniaj'l wymagail formalnych, me byd'l 

7) lista kandydat6w spelniaj'lcych 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, kt6ry zostanie wyloniony w wyniku naboru zostan'l dol'lczone 
do akt osobowych w momencie zatrudnienia, 

9) dokumenty ofert odrzuconych i nieodebranych przez kandydat6w w siedzibie Urzydu 
Gminy Sochocin byd'l komisyjnie zniszczone po uplywie 3 miesiycy od dnia podania 
informacj i 0 wynikach naboru, 

10) w przypadku uniewaznienia naboru, zlozone dokumenty kandydat6w byd'l wydawane 
ich nadawcom w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin. 

Sporz1)dzil: Sprawdzil 
pod wzgl~dem 

formalno- Wct(/T_ 
Data: , ..O~ , '(0(8 Andrze.i L WSkiPodpis: J;" 

'\"ra.U.lt. 


