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ogłoszenie o naborze na wolne stairowisko urzędnicze
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w RÓdzie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze : referenta ds. księgowóści

I. OkreśIenie stanowisk pracy:
1) umowa o pracę na cza§ określony
2) wymiar czasu pracy - pełny etat.

II. Podstawowe wymagania:
1 ) obYwatelstwo,Polski,e lub obywatelstwo pństwa członkowskiego Unii Europej skiej

lub innego Pństwa, którego obywatelom, na podstawie umów ńięd"yn*odowych
lub PrzePisów Prawa wspólnotowego, przysłWuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Pełna zdolnoŚĆ do czYnności prawn}ch orazkorzystanie w pełni zprawpublicznych,3) niekaralnoŚĆ zaPrzestępstwo umyślnie w ,r"r"gólności zaprzestępstwa przeciwko
obrotowi gosPodarczemu, działalności instytucjipaństwowych, orazsamorządowi
terytorialnemu, wiarygodno ści dokumentó* tu-u przestępstwa skarbowe,

4)" wYkształcenie wYższe ekonomiczne lub ,tuaiu podyplomowe w zakresie
rachuŃowości oraz minimum rok praktyki w księgowości, 

"'
5) znajomość zagadnieńz zakresu;

- ustawy z dnia27 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych
(tj. Dz.U. z20I3 r. poz.885 z póź. zm)

- ustawy z dniaZ9 wtzęśnia 1994 r. r. o rachuŃowości
(tj. Dz.U. z2013 r. poz.330 zpoź. zm.) ,

- w zakresie obowiązków podatkowych, sprawozdń GUS, zagadnietldotyczących
Z|Ś S, wYnagradzania piacowników samorządowych, ubezpieczeń społecznych,

6) wiedzaw zakresie przypisanych do stanowiska zńańL,
7) odPowiedzialnoŚÓ, sumiennośó, samodzielnośó, umiejętnoś ć pracy w zespole,
8) biegła znajomość programów komputerovyych Microsoft office.

II Wymagania dodatkowe :

1) doŚwiadczenie w Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach
. ot ganizacyj nych samorządu terytorialnego,

2) znaj omoś ć ob sługi komputera i ur ządzeń biurowych,
3 ) umiej ętność nawiąania współ pra"y, innymi i.dnosttumi i instytucj ami,
5 ) umiej ętno ŚĆ samodzielnej organ izacji pr aó1 systematyczno ść, zdysóypfi nowanie,

o dp owi edzi alno ść or az wykazy**i. własnej'ini cj atylvy,
6) komunikatyvmość, empatia, zaangażowanie, asertilność, kreatyrłmość,
7) odporność na sytuacje stresowe,

!) upryejmość i życzliwośó w kontaktach z klientami,
9) umiejętnośó pracy w zespole.


