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KIEROWNIK 


GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W SOCHOCINIE 

09 - 110 Sochocin, uI. Guzikany 9 


OGLASZA NABOR 

NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE 


- GLOWNEGO KSIF;GOWEGO 

w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Sochocinie 


Nazwa i adres zakladu pracy: GmilU1Y Osrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie 
09 - 110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 

Stanowisko: Gl6wny ksi<rgowy w GOPS w Sochocinie 
Wymiar czasu pracy: Yz etatu 
Rodzaj umowy: umowa 0 prac<r - na czas okreslony - 6 miesi<rcy z mozliwosci't zawarcia 
kolejnej umowy 0 prac<r. 

1.Wymagania niezb~dne : 

1) obywatelstwo polskie, 

2) pelna zdolnosc do cZYlU10sci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych, 

3) stan zdrowia pozwalaj'tcy na zatrudnienie na danym stanowisku, 

4) nieposzlakowana opinia, 

5) kwalifikacje wymagane na stanowisko gl6wnego ksi<rgowego - wyksztalcenie wyzsze 

ekonomiczne lub uzupelniaj'tce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 

podyplomowe i co najmniej trzyletni sta:z w ksi<rgowosci, b'tdz wyksztalcenie srednie, srednie 

policealne, lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej szescioletni sta:z w ksi<rgowosci, 

6) brak prawomocnego skazania za przest<rpstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko dzialalnosci instytucji panstwowych oraz samorz'tdu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodnosci dokument6w lub za przest<rpstwo skarbowe, 

7) znajomosc zasad ksi<rgowosci budzetowej, 

8) znajomosc przepis6w i zasad prowadzenia rachunkowosci (ustawa 0 rachunkowosci) 

9) znajomosc przepis6w z zakresu prawa podatkowego, 

10) znajomosc ustawy 0 finansach publicznych, 

11) znajomosc przepis6w ZUS. 

2.Wymagania dodatkowe: 

1) znajomosc obslugi komputera (Windows, Excel, Internet), 

2) znajomosc program6w: PLA TNIK, kadrowo-ksi<rgowy, BESTIA, ksi<rgowosc budzetowa 

info-system, 

3) umiej<rtnosc pracy w zespole i skutecznego komunikowania si<r, 

4) sumielU10sc i rzetelnosc, 

5) dobra organizacja czasu pracy, samodzielnosc i kreatywnosc, 

6) zdolnosc analitycznego myslenia, 

7) znajomosc zadan realizowanych przez GOPS i zasad ich finansowania. 

3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 

1) prowadzenie rachunkowosci jednostki zgodnie z obowiC:'\.Zuj'tcymi przepisami, 

2) opracowanie p1an6w finansowych, analiz wykonywania planu i budzetu 

3) odpowiedzialnosc za prawidlow't gospodark<r srodkami budzetowymi, 

4) odpowiedzialnosc za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budzetowej oraz zasad 

prawidlowej i oszcz<rdnej gospodarki budzetowej, 

5) dokonywanie wst<rpnej kontroli zgodnosci operacji finansowych z planem finansowym, 

6) sporz'tdzanie sprawozdaiJ. finansowych i budzetowychjednostki oraz list wynagrodzen, 

7) przestrzeganie terrninowosci rozliczen i zobowiC:'\.ZaiJ., 




8) nanoszenie przelewow do systemu CUI, 

9) rozliczanie funduszu alimentacyjnego, 

10) prowadzenie teczek zgodnie z instrukcj'l. kancelaryjn'l.. 


4. Informacje 0 warunkach pracy na stanowisku: 
1) wykonywanie pracy w siedzibie Gminneffio Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie, 

w godzinach funkcjonowania Osrodka od 8 0 do 1600 

, w dniach od poniedzialku do pi'l.tku, 

2) praca w pozycji siedZ<\.cej, 

3) praca przy komputerze do 4 godzin dziennie. 


5. Dokumenty aplikacyjne: 
1) list motywacyjny, 

2) zyciorys CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

3) oryginal kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegaj'l.cej si~ 0 zatrudnienie, 

4) kserokopie swiadectw pracy, 

5) kserokopi~ dokumentow potwierdzaj'l.ce wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe, 

6) podpisane pisemne oswiadczenie 0 pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystanie 


z pelni praw publicznych i 0 niekaralnosci za umyslne przest~pstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub umyslne przest~pstwo skarbowe, 

7) inne dokumenty 0 posiadanych kwalifikacjach i umiej~tnosciach, 
8) zaSwiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy 

na proponowanym stanowisku, 
9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie (wyrazam zgod~ na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustaw'l. z dnia 
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 10 1, poz. 926 z pMn. 
zm.), 
10) kopie dokumentow potwierdzaj'l.cych obywatelstwo polskie i ukonczenie 18 roku zycia 
(kserokopia dowodu osobistego), 
11) kandydat, ktory zamierza skorzystae z uprawnienia 0 ktorym mowa wart. 13a ust. 2 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz'l.dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 
z poin. zm.) jest zobowi'l.zany do zlozenia wraz z dokumentami, kopii dokumentow 
potwierdzaj'l.cego niepelnosprawnose. 

Wskainik zatrudnienia osob niepelnosprawnych Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej 
w Sochocinie w grudniu 2013 r. w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacji zawodowej 
i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, ksztaltuje si~ na poziomie nizszym 
niz 6 %. 

6.Sposob i termin skJadania ofert: 

1. Dokumenty aplikacyjne skladane przez osoby ubiegaj'l.ce si~ 0 zatrudnienie mog'l. bye 
przyjmowane po ukazaniu si~ ogloszenia 0 organizowanym naborze na wolne stanowisko 
tylko w fonnie pisemnej. 
2. Wymagane dokumenty nalezy zlozye w zamkni~tych kopertach : 

a) osobiscie w siedzibie Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Sochocinie 
ul. Guzikarzy 9 


b) lub za posrednictwem poczty na adres : 


http:ubiegaj'l.ce
http:potwierdzaj'l.ce


Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie 
09 - 110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 

w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku (decyduje data wplywu do GOPS 
w Sochocinie) z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko - GlOwny ksiegowy " 

3. Oferty, kt6re wplyn~ po wyzej okreslonym terminie nie b~d~rozpatrywane. 

4. Dokumenty aplikacyjne b~d~ przechowywane zgodnie z instrukcj~ kancelaryjn~. 

5. Informacja 0 wynikach naboru b~dzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urz~du Gminy Sochocin oraz na tablicy informacyjnej Gminnego 
Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie. 

Sochocin, dn. 20.01.2014 r. 


