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w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

Dyrektor Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista
d/s księgowości - t|4 etatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie.

Wymagania niezbędne:

1". obywatelstwo polskie; o nabór na w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz

obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe oraz 4lata pracy lub wykształcenie średnie oraz 5 lat pracy,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedstawionym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

a/ doświadczenie zawodowe w zakresie podatku VAI

b/ znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów z prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczeń
społecznych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,

c/ biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz programów księgowych,
płacowych, Płatnik,

d/ odPowiedzialność, dokładność, sumienność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy,
odporność na stres,

e/ Preferowana osoba z doświadczeniem w pracy w jednostkach samorządowych i wykształceniem w
dziedzinie rachunkowości,

f/ wysoka kultura osobista.

Stanowisko podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.

Do zadań specjalisty d/s księgowości będzie należało w szczególności wykonywanie następujących
obowiązków:

- wprowadzanie danych księgowych do programu księgowego,

- uzgodnienia w zakresie wprowadzanych dokumentów księgowych,

- sporządzanie przelewów za faktury zakupowe i usługi,

- bieżący nadzór nad wydatkami, zgodnie z planem budżetowym,

- wystawianie faktur sprzedażowych, sporządzanie dokumentów do rozliczeń VAT jednostki,

- archiwizowanie dokumentów,

- zastępowanie głównego księgowego podczas jego nieobecności,



- wykonywanie innych zleconych czynności, mieszczących się w rodzaju pracy określonym w umowie
o pracę.

Warunki pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy - budynek szkoły, drugie piętro, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrud nienia osób niepełnosprawnych :

W miesiącu poIrzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozLlmieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV)

- kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

- kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy (oryginaĘ do wglądu),

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (oryginały

do wglądu),

- oświadczenie o pełnej zdolnoścido czynności prawnych,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oŚwiadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe , _

- oŚwiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska,

- W PrzYPadku osób niepełnosprawnych - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

(oryginały do wglądu),

- inne dokumenty potwierdzające przygotowanie na proponowane stanowisko.

Oferty naleŻy składaĆ w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie lub przesłać pocztą w terminie do
dnia 29 marca 2OL7 r. do gqdz. 15.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem,,Nabór na wolne stanowisko
urzędnicze - sPecjalista d/s księgowości w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie na adres: O5-48o Karczew,
ul. Otwocka 13.

telefon kontaktowy do szkoły: 22780-60-97

Uwaga:

- Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko
po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze i tylko w formie pisemnej.

- Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
- Z kandydatami spełniającymiwymogiformalne przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna,

O terminie, miejscu igodzinie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
- Osoby posiadające ważne orzeczenie lekarskie (wydane po 1 kwietnia 2015.) i pracujące w takich samych

warunkach jak podane w załączonym skierowaniu mogą je przedłożyćwrazze skierowaniem wskazującym
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takie same warunki pracy.
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