
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bierutowie
ul. Zielona 4a, 56-420 Bierutów

Główny Księgowy
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. kierowanie działem księgowości, zgodnie ze strukturą organizacyjną zakładu,

prowadzenie rachunkowości zakładu w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań w zakresie ewidencji i

sprawozdawczości budżetowej oraz planowanie gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej W Bierutowie, jako zakładu
budzetowego,

wykonywa n ie dyspozycj i środ ka m i pien iężnymi,

dokonywanie Wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz sprawowanie nadzoru i

wykonywanie bieżącej kontroli w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalnoŚci, gospodarnoŚci, celowoŚci i rzetelnoŚci,

sprawowanie nadzoru wynikającego z funkcji głównego księgowego zakładu budżetowego nad mieniem oraz zaPewnienie

sprawnego przebiegu inwentaryzacji składników majątku, a takze realizacji wniosków komisji inwentaryzacyjnej,

nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartoŚci pienięznych,

opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora zakładu, dotyczących prowadzenia

rachunkowości,

nadzór nad dekretowaniem dowodów księgowych,

prowadzenie bieżącej kontroli list płac, rachunków za prace zlecone, naliczeń powodujących zobowiązania Wobec ZUS, urzędu

skarbowego i innych instytucji,
o opracowywanie rocznych planów finansowych zakładu,

o przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w planie finansowym zakładu,

. utrzymywanie kontaktu roboczego z bankiem,

o współdziałanie z organem nadzorującym.
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uiCiśće pracyi praca w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie,przy ul. Zielonej 4a.
stańowisko iracy: Stanowisko pracy związane jest z pracąprzy komputerze powyzej 4 godz. dziennie i obsługą urządzeń biurowYch.
Warunki pracy: Umowa o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy), Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
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obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo Ścigane z oskażenia publicznego lub umyŚlne

przestępstwo skarbowe,

brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, Przeciwko działalnoŚci

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoŚci dokumentów lub przestępstwo skarbowe,

brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanYch z

dysponowaniem środkami publicznymi,

nieposzlakowana opinia,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyzszych studiów zawodowych, uzupełniających
ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-1etniej praktyki w
księgowości,
- uróńczenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-1etniej praktYki w księgowoŚci,
- wpisanie do €estru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiadanie cÓ.tyriratu- księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo Świadectwa

kwatifikacyjnego uprawniającegó oo usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnYch PrzePisów.

Przez spełnienie warunku posiadania praktyki w księgowości, rozumie się:
* prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym
i systematycznym, lub
* wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub
* spoządzanie sprawozdań finansowych, lub
x badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta,
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preferowane Wykształcenie wYższe,

atutem będzie doświadczenie na proponowanym stanowisku lub doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej na

kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w pionie finansowo-księgowym,

umiejętność obsługi finansowo księgowych programów komputerowych (np. PROBIT), pakietu Microsoft Office,

biegła znajomość i urnieiętność stosowania przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań i funkcjonowaniem zakładu

budżetowego, w tym ustiwy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowoŚci, Ordynacji Podatkowej, ustawY o Podatku VAT,

ustawy o podatku cIT, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o odpowiedzialnoŚci za naruszenie dysrypliny finansów
publicznych oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw,

umiejętność kierowania zespołem,

komunikatywność, samodzielność, dokładność, sumienność, odporność na stres.
a
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. cy z dokładnym opisem pzebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,

. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

. kopie doku mentów potwierdzających wymaga ne wykształcen ie,

o kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolnoŚci do czynnoŚci prawnych oraz kozystaniu z pełni

praw publicznych, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za.umyŚlne przestępstwo Ścigane z oskaŻenia Publicznego lub

umyśine przeŚtępstwo skarbowe oraz o nieposzlakowanej opinii (wzór oświadczenia w załączeniu)

. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandYdata na PotrzebY rekrutacji

(wzór oświadczenia w załączeniu)

. własnoręcznie podpisane oświadzcenia kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscYPlinY finansów PublicznYch (wzór

oŚwiadczenia w załączeniu),

. inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

społecznój oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - poniżej 60/o

osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do pokoju nr 4 (Sekretariat, godzinY urzędowania:

pónń'oziałer< - piątek od godz, 7:00 do godz. 15:00) w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej lub przesłanie za poŚrednictwem

poczty lub pzesyłką kurierską w terminie do dnia 22,It.2o]-9 r. na adres:

Zal4ad Gospodarki Komunalnej w Bierutowie
ul. Zielona 4a,56-420 Bierutów

z dopiskiem na kopercie: -Główny Księgowy - NABÓR" oraz imię i nazwisko KandYdata

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpĘnęły na ww. adres

w terminie do dnia 22.11.201-9 r. do godz. l5oo.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie Wyznaczonego terminu ich przyjmowania,

ńpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Kandydaci za-kwalifikowani na podstawie analizy złoŻonych dokumentów zostaną poinformowani telefonicznie o terminie

kwalifikacyjnej.
po zakońcńniu procesu naboru dokumenty kandydatów niewyłonionych na ww. stanowisko zostaną komisYjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje moźna uzyskać pod nr telefonu 7t 3l4-65-tt,

ZAKIAD GosPoDARKl KOMUNALNEJ

w B|ERUTOWE
5{i*{?0 §!erutó,ł/, ul. Zielona 4a,

r.=| 7 t .:,1l[__ll?_A'
.|!cnelał

nie będą

rozmowy



miejscowość, data

imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Ośńadczart,że:
posiadam pełną zdolność do cz;mności prawnych orazkorzystam zpełni praw public7nych,

nie byłem skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

cieszę się nieposzlakowana opinią.

własnoręczny podpis



(Miejscowoś ć,data)

(imię i nazwisko)

(adres)

Oświadczenie doĘczące ochrony danych osobowych

Oświadczam , iż zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

Zal<ł,ad Gospodarki Komunalnej w Bierutowie z siedzibą ul. Zielona 4a,56-420 Bierutów.
2. W przypadku pytań o swoje dane osobowe moze Pani/Pan skontaktowaó się z Inspektorem

Ochrony Danych za pomocą adresu inspektor.zgk@bierutow.p1 lub nr tęI.7I3I4 62 62"

3. Danę osobowe ( oraz danę do kontaktu - o ile zostaną podane)będąprzetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

4, Osobie, której dane dotycząptzysługuje prawo do cofnięciazgody w dowolnym momencie

bez wpłyłlu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przedjej cofnięciem.

5. Dane zgromadzone w procęsach rekrutacyjnych będą przechowywane:
a) w przypadku kandydata, który wygrał konkurs,dokumenty aplikacyjne zostanądołączone
do akt osobowych prowadzonych w dziale kadr ZakJadu Gospodarki Komunalnej W

Bierutowie i przechowywafie przęz 10 lat od dnia ustania stosunku pracy;
b) w przypadku kandydata,który w procesie rekrutacji zakwalifikował się do końcowego
etapu konkursu, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez 5 kolejnych lat ltcząc
od roku następnego, w którym miał miejsce nabór na wolne stanowisko;
c) w przypadku kandydata, który w procesie rekrutacji nie zakwalifikował się do żadnego
etapu dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone.

6. W przypadku wyboru na wolne stanowisko lrzędnicze w ZaŁJadzię Gospodarki
Komunalnej w Bierutowie dane kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsce
zamięszkania w myśl Kodeksu Cywilnego będą zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Za|dadu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie
przez okres 3 miesięcy.

7" Osobie, której dane do§czą przysłueuje prawo dostępu do swoich danych osoborvych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest

równoznaczne z rezygnacją z ldziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Bierutowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądanta
ograniczeniaprzetwarzaniaw przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, którei dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargl, z Ęm, ze prawem wniesienia skargi
doĘczy wsĄącznie zgodności z prawem ptzetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaŚ

przebiegu procesu rekrutacj i;

9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiąkowe, jednak
jest warunkiem umozliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Za\<ł.adzię

Gospodarki Komunalnej w Bierutowie.

Podpis kandydata do pracy



miejscowośó, data

imię i nazwisko

OŚWnUCZENIE

oświadczam, że nie orz;eczolto wobec mnie kary zanaruszeńe dyscypliny finansów publicznych w
postaci zakazll pehri enia funkcj i złłiązany eh z dysp onowaniem śro dkami publi cznymi.

własnoręczny podpis


