
OGTOSZENIE O WOTNYM STANOWISKU PRACY

Dyrektor Centrum Integracji Spolecznej
w Swiqtochfowicach

ul. Sqdowa 1

oglasza konkurs na wolne urzqdnicze stanowisko kierownicze:
Gl6wny Ksiqgowy w Centrum Integracji Spolecznej

W Swiqtochlowjcach

Wymiar etatu: pelny etat

Miejsce wykonywania pracy: centrum Integracjispolecznej w Swiqtochfowicach.

L Wymagania niezbqdne kandydata:
l-) Jest obywatelem Polski, Unii Europejskiej , bqd| obywatelem innych pafistw, kt6rym na

podstawie um6w miqdzynarodowych lub przepis6w prawa wspolnotowego przystuguje prawo
do podiqcia;zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej polskiej.

2) WVksztalcenie: .

Kandydat musi spelniai jeden z ponizszych warunk6w:
o Ukoriczyl ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy2sze studia

zawodowe, uzupelniajqce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letniq praktykq w ksiqgowodci, \o ukofczyl Sredniq, policealnq lub pomaturalnq szkotq ekonomicznq i posiada co najmniej
6-letniq praktykq w ksiqgowo6ci, 

Fo jest wpisany do rejestru biegiych rewident6w na podstawie odrgbnych przepis6w,
o posiada certyfikat ksiqgowy uprawniajqcy do ustugowego prowadzenia ksiqg rachunkowych

albo :lwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajqce do usrugowego prowadzenia ksiqg
rachunkowych, wydane na podstawie odrqbnyLh przepis6w.

3) Posiada pelna zdolno6c do czynno6ci prawnych oraz korzystania w pelni praw publicznych.
4) Nie byt prawomocnie skazany za przestqpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko dziatalno6ci instytucji paristwowych oraz samorzqdu terytorialnego,
przeciwko wiarygodnoSci dokument6w lub za przestqpstwo skarbowe.
Posiada nieposzlakowanq opiniq.
Na dziefi zlozenia dokument6w aplikacyjnych nie podlega zakazowi petnienia funkcji
zwiqzanych z dysponowaniem 6rodkami publicznymi zgodnie z ustawq z dnia 17 grudnia 2OO4r.
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznycn.

ll. Wymagania dodatkowe:
1) do6wiadczenie zawodowe w ksiqgowo6ci w samorzqdowej jednostki budzetowe1
2l znajomoSi akt6w prawnych zwiqzanych z funkcjonowaniem samorzqdowej jednostki

bud2etowej,
3) znajomoSi zagadnieri rachunkowoSci bud2etowej,
4l znajomoSi ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznycn
5) znajomoSi ustawy o systemie ubezpieczeri spolecznych
6) znajomo6i ustawy o Swiadczeniach pieniq2nych z ubezpieczenie spolecznego w razie choroby

i macierzyfstwa,
7) znajomoSi przepis6w ustawy o rachunkowo:ici i ustawy o finansach publicznych,
8) znajomo6c przepis6w samorzqdowycn,
9) znajomo5i przepisow podatkowych,
10) znajomoSi przepisdw placowych,
11) znajomoSc przepis6w ZUS i PFRON,
12) umieiqtnosi podejmowania samodzielnych decyzji, wsp6lpracy w zespole,
13) biegla znajomoSi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy office;program ksiqgowy

Vulcan Finanse Optivum, program platnik. ".: t.,..

14) kreatywno5i, komunikatywno6i, umiejqtnoSi pracy na samodzielnvm stanowisku.

s)

6)
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lll. Gf6wne obowiqzki:
' 1) Prowadzenierachunkowo3cijednostki.

2) Wykonywanie dyspozycji Srodkami pieniq2nymi.
3) Dokonywanie wstqpnej kontroli:

zgodno6ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
kompletno5ci i rzetelno5ci dokument6w dotyczqcych operacji gospodarczych i

finansowych.

1'. Prowadzenie rachunkowoici CIS zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami,
polegajqce zwlaszcza na:

a) zorganizowaniu sporzqdzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli
dokument6w w spos6b zapewniajqcy:

wlaSciwy przebieg operacji gospodarczych,

ochronq mienia bqd.qcego w posiadaniu ClS,

sporzqdzanie kalkulacji wynik6w koszt6w wykonanych zadari oraz sprawozdawczoSci
finansowej,

b) bie2qcym i prawidlowym prowadzeniu ksiqgowo6ci oraz sporzqdzaniu kalkulacji
wynikowej kosztow wykonawczych zadari i sprawozdawczo5ci finansowej w spos6b
umozliwiajqcy: i
terminoweprzekazywanierzetelnychinformacjiekonomicznych, 

?
ochronq mienia bqdqcego w posiadaniu CIS oraz terminowe i prawidlowe rozliczenie os6b
majqtkowo odpowiedzialnych za to mienre,

prawidtowe i terminowe dokonywa n ie rozliczen fina nsowych.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej CIS zgodnie z obowiqzujqcymi zasadami, polegajqce
zwlaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji 5rodkami pieniq2nymi zgodnie z przepisami dotyczqcymi zasad
wykonywania budzetu, gospodarki Srodkami pozabud2etowymi innymi bqdqcymi w
dyspozycji ClS,

b) zapewnieniu pod wzglqdem finansowym prawidlowo5ci umow zawieranych przez ClS,

c) przestrzeganiu zasad rozliczen pieniq2nych i ochrony warto:ici pieniqznych,

d) zapewnieniu terminowego Sciqgania nale2no6ci i dochodzenia roszczeri spornych oraz
splaty zobowiqzad,

3. Analiza wykorzystania Srodk6w przydzielonych z bud2etu lub Srodk6w pozabud2etowych
i innych bqdqcych w dyspozycji CtS.

4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnqtrznej:

a) wstqpnej, bie2qcej i nastqpnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu
obowiqzk6w,

b) wstqpnej kontroli legalnoSci dokument6w dotyczqcych wykonywania plan6w finansowycn
cts,

c) nastqpnej kontroli operacji gospodarczych CIS stanowiEcych przedmiot ksiqgowari.

5. Opracowywanie sprawozdari finansowych, dokonywanie ich analizyofti'terminowe
sporzqdzanie bilansu finansowego,

@;



6' Nadzorowanie pracy komisji inwentaryzacyjnej oraz kas Cls poprzez przeprowadzanie' wyrywkowych kontroli stanu faktycznego z rejestr6w ewidencyjnych.
7 ' Scisla wsp6tpraca z kadrq rozliczaiqcqprojekty dofinansowane z zewnqtrznych irodel, wtym z Unii Europejskiej.

B. wdra2anie instrukcji biegu dokument6w finansowych oraz nadz6r nad jej
przestrzegan iem

9' wspieranie pracownik6w odpowiedzialnych za pozyskiwanre zewnqtrznych irodelfinansowania centrum w zakresie wyceny iwiadczony ch przezcenirum usrug,
10' Dbatosi o wypetnianie zadaf wynikajqcych z realizacji projekt6w dofinansowanych zeSrod k6w Eu ropejskiego fu n d uszu spoleczn ego I u b i n nych irodelzewn qtrznych
1-L' systematyczne informowanie Dyrektora cls o sytuacji finansowej Centrum oraz oprzypadkach ujawnienia w trakcie kontroli dokument6w niezgodnosci z obowiqzujqcymiprzepisami lub naruszajqcymi ustatony obieg dokumentow.
12' wspdlpracowanie'w zakresie zadari finansowych ze skarbnikiem Miasta Swiqtochlowice.
L3' Opracowywanie materiaf6w z przeprowadzonych kontrori.
14' Kontrola rearizacji zarecei organ6w kontrori zewnqtrznej.

fV. Wymagane dokumenty: F
1) Zyciorys z uwzglqdnieniem pracy zawodowej.
2) List motywacyjny.
3) Kwestionariusz osobowy dra osoby ubiegaiqcej siq g zatrudnienie.4) Kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksziaicenie, potwierdzonych za zgodnosi zoryginalem.
5) Kopie dokument6w potwierdzajqcych doswiadczenie zawodowe, potwierdzonycn za zgodnoSiz oryginalem.
6) o:iwiadczenie o nieprowadzeniu dziaialnosci gospodarczej lub o charakterze prowadzonejdziatalnojci gospoda rczej
7) oswiadczenie o pelnej zdolnogci do czynno(ci prawnych i korzystaniu z pelni praw pubricznych.8) oswiadczenie o braku prawomocnego skazania za przestqpstwo przeciwko mieniu, przeciwkoobrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalnoSci instytucji paristwowych oraz samorzqduterytorialnego, przeciwko wiarygodnoici dokument6w lub za przestgpstwo skarbowe.9) oswiadczenie o niepodleganiu na dzieri zloienia o(wiadczenia zakazowi pelnienia funkcjizwiqzanych z dysponowaniem 6rodkami publicznymi zgodnie z ustawE z dnia L7 grudnia 2oo4r.o odpowiedziarnosci za naruszenie dyscypriny finansow pubricznych.
10) Kwestionariusz osobowy ubiegaiqcej siq o zatrudnienie zarqcznik nr 1L1) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu nadzoru na

::i" 
stanowisko urzqdnicze Centrum Integracjispolecznej w Swiqtochi"*i...r.' zatqcznik

11)o(wiadczenie o znajomoScijqzyka polskiego w mowie ipiSmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiqzkow gr6wnego ksiqgowego (dotyczy cudzoziemc6w)

V. Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych:
wska2nik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisow o rehabilitacjizawodowej i sporecznej oraz zatrudnianiu os6b niepernosprawnych, wynosi oJ"l6C* 

.. ,,



Vl. Kandydaci zostanq poddani 3 _ etapowemu konkursowi:
' I etap - ocena formarna dokument6w zro2onych przez kandydat6w.

ll etap - praktyczny sprawdzian umiejqtno6ci w formie testu.
lll etap - kandydaci , ktorzy uzyskaiq powy2ej 60% odpowiedzi prawidrowych
rozmowy kwa rifikacyjnej oce n iaiqcej predyspozycje i zdornoSci o96r ne.Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa poworana przez Dyrektora

Spofecznej w Swiqtochfowicach.

w te5cie przejdq do

Centrum Integracji

Vll. Spos6b i termin skladania ofert:

Dokumenty nalezy sktadai w zamkniqtych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Gl6wnegoksiqgowego w centrum Integracji spofecznej w Swiqtochlowicach,, osobiscie lub listownie wterminie-d? di]t 03'02'202oroku na adres: centrum Integracji spolecznej w Swiqtochlowicach ul.Sqdowa I, 4L-605 Swiqtochlowice.

Inne informacje

Kandydaci zakwalifikowani zostanq powiadom ieni o terminie konkursu telefonicznie.
Liczy siq data wptyniqcia dokument6w do jednostki.
Oferty zlozone po terminie nie bqdq rozpatrywane. 

+Dokumentacja zlo2ona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 3 miesiqcy.

x,::t:t;jlu 
nie odebrania niniejszej dokumentacji, po ,piywie tego okresurdokumenty utegajq

Dodatkowe informacje moina uzyskai pod numerem terefonu:. azl24_sss_24.
Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej www.cis.swietochlowice.pl
oraz na tabricy ogroszefi Centrum Integracji sporecznej przy ur. sqdowej 1

lltagdoleno
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