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1. Wymagania formalne

1) ma obyr,r,atelstwo paristwa czlonkowskrego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paflstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) ma pe1n4 zdolnoS6 do czynnoSci plawnych oraz ko rzysta z pelni praw publicznych;
3) nie byla prawomocnie skazana za przestgpstwo przeciwko mleniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przcciwko dzialalno6ci instytucji paiistwowych otaz samorz4du
terytolialnego, przeciwko wiarygodno6ci dokument6w lub za plzestgpstwo skarbowe;

4) posiada znajomo6i jgzyka polskiego w mowie i pi6mie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowi4zk6w gl6wncgo ksiggowego;

5) spelnia jeden z poniiszychwarunk6w:

- ukoriczyla ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonornicznc wyZsze studia
zawodowe, uzupelniaj4ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3Jetniq praktykg w ksiggowo6ci,
ukoriczyla Sreclni4, policealn4 lub pomaturaln4 szkolg ekonomicznE i posiada co najmniej 6-
lehri4 praktykg w ksiggowo6ci,
jcst wpisana do rejestru bieglych rewident6w na podstawie odrgbnych przepis6w,
posiada certyfikat ksiggowy uprawniaj4cy do uslugowego prowadzcnia ksi4g
lachunkowych albo 6wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajqce do uslugowego prowadzenia
ksiqg rachunkowych, wydane na podstawie odrgbnych plzepis6w.

2. Wymagania dodatkowe
1,. Znajomo(t ptawa z zakresu finans6w, rachunkowo6ci, zam6wicti publicznych, ZUS

i poclatk6r,r,.
2, Znalon'rcl( przepis6w o6wiatowych i samorz4dowych.
3. Znajomo6i klasyfikacji bud 2etowej, zasad ksiggowo6ci.
4. Urniejgtno6d obslugi komputera i znajomo6i program6w: Finanse VULCAN, PLATNIK,

PLACE VULCAN, PFRON, GUS, OBSLUGA BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ.
5. Preclyspozy{e osobowo6ciowe: umiejgtno6i pracy w zespole, odpowiedzialno6i,

zaangaiow anie, systematyczno6f i sumienno6i.

3, Zakres zada(, czynno(ci wykony.wanych na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowoSci zgodnie z obowiqzuj4cyrni przepisami:
a. organizowanie, sporz4dzanic, przyjmowanie, archiwizowanie i kontrola dokument6w

w spos6b zapewniaj4cy wla5ciwy przebieg operacji gospodarczych oraz ochrong mienia
bgd4cego w posiadaniu jednostki.

b. bie24ce i prawidlowe prowadzenic ksiggowo6ci i sprawozdawczo5ci finansort ej
w spos6b umo2liwiaj4cy terminowe przekazywanie rzetelnych informacji
ckonomicznych, ochrong mienia jednostki oraz terminowe i prawidlowe rozliczanie os6b
majqtkowo odpor,r,ieclzialnych za mienie, nadzorowanie caloksztaltu plac
poszczeg6L-rych pracownik6w z zakresu ksiggowo6ci.



2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiqzujEcymi zasadami:
a. wykonywanie dyspozycji Srodkami pienig2nymi zgodnie z przepisami dotyczEcymi

zasad wykonywania bud2etu, gospodarki Srodkami pozabud2ctowymi i innymi
bgd4cymi w dyspozycji jednostki,

b. zapewnienie pod wzglgdem finansowym prawidlowo5ci um6w zawieranych przez
jednostkg,

c. przestrzeganie rozliczeri pienigZnych i ochrony wartoSci pienig2nych,
d. zapewnienie terminowego Sci4gania naleZnodci i dochodzenia roszczen spornych oraz

splaty zobowiqzan,
3. Opracowywanie projekt6w plan6w finansowych budZetu i ich realizowanie
4. Dokonywanie \^.stepnei konholi zgodnoSci operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym.
5. Kontrola kompletno6ci i rzetelnoSci dokument6w dotycz4cych operacji gospodarczych

i finansowych w spos6b zapewniajqcy:
a. wstgpnq konh'olg legalnoSci dokument6w przedkladanych do ksiggowania

w powiEzaniu z ich planami finansowymi oraz zasadami gospodarno6ci
i celowo6ci, a tak2e wladciwym gospodarowaniem mieniem jednostki,

b. przeciwdzialanie naruszaniu przepis6w o dyscyplinie finans6w publicznych,
c. bie24c4 kontrolg operacji gospodarczych i finansowych stanowiqcych przedmiot

ksiggowafi.
6. Prowadzenie sprawozdaltczoScibud2etowej.
7. Prowadzenie spraw placowych.
8. Dokonywanie kontroli wewngtrznej (magazyn).
9. Przygotowywanie pism, sprawozdafl finansowych, obsluga SIO, Arkusza Organizacy.jnego.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca w adminishacji z obslug4 komputera w Przedszkolu Samorzqdowym Nr 44
w Bialymstoku u1. Antoniukowska 9 15-740 Bialystok

2. Wymiar zatrudnienia 0,5 etafu.
3. Umowa o pracg bgdzie zawarta na czas okre6lony na 1,5 miesi4ca.

5. Informacja o wskaZniku zatrudnienia os6b niepelnosprawnych:

W miesi4cu poprzedzaj4cym datg upublicznienia ogloszenia wskaZnik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w Przcdszkolu Samorzqdowym Nr 44 w Bialymstoku,
w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych jest ni2szy ni2 1%.

5, Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny.
2) Kwestionariusz osobowy lub CV.
3) Kopia: dyplom6w, Swiadectw potwierdzajqcych wyksztalcenie.
4) Kopie innych dokument6w potwierdzaj4cych umiejgtnoSci i wiedzg.
5) Kopie dokument6w potwicrdzaj4cych posiadanie wymaganego sta2u pracy.
6) OSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno5ci do czynno6ci prawnych, o korzystaniu w peh-ri

z praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem s4du za przestgpstwo
przeciwko rnieniu, przcciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalno5ci instytucji
paristwowych oraz samorzqdu telytorialnego, przeciwko wiarygodnoSci dokument6w 1ub
za przestepstwo skarbowe, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do cel6w
rckrutacii oraz potwierdzenie zapoznania sig z klauzul4 informacyjn4 na przetwarzanie
danych osobowych do ccl6w rekrutacyjnych, zobowi4zarie sig do dostarczenia stosownej



informacji z Krajowego Rejestru I(alnego w przypadku nawiqzania stosunku pracy
w wyniku przeprowadzonego naboru.

7) Kopia dokurnentu potlvierdzajEcego niepelnosprawno6i - wyl4cznie w przypadku
kar-rdydata, kt6ry zamierza skorzystai z pierwszeristwa w zahudnieniu, o ile znajdzie sig
w gronie nie wigccj niZ pigciu najlepszych kandydat6w, spehriaj4cych wymagania niezbgdne
oraz w najwigkszym stopniu spelniaj4cych wymagania dodatkowe.

PrzedloZone kopie dokumcnt6w nale2y uwierzytelnid wlasnorgcznym podpisem z k7au.z,t14 ,,za
zgodno6i z oryginalem" oraz datE.

7, Termin i miejsce skladania dokument6w;

Oferty naleZy skladad lub przeslat w terminie do 23,06.2022r roku do godz. L2:00 na adres:
Przedszkole Samorzqdowe nr tl4 w Bialymstoku ul. Antoniukowska 9 15-740 Bialystok.

Dokumenty nale2y skladai w zamknigtej kopercie z podanym adresem do korespondencji,
numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko - Gl6wny Ksiggowy
Przedszkola Samorz4dowego Nr 44 w Bialymstoku ".

Kandydaci spelniaj4cy wymagania niezbgdne oraz w najwigkszyrn stopniu spelniaj4cy r'vyrnagania
dodatkowe zostan4 powiadonrieni telefonicznie o terminie konkursu, kt6ry przeprowadzi komisja
konkursowa powolana przez dyrcktora Przedszkola Samorz4dowego Nr 44 w Bialymstoku.

Inforrnacja o wyniku konkursu poclana bgdzie do publicznej wiadomo6ci poprzez ogloszenie
zamieszczone w Biuletynie Inlormacji Publicznej otaz na tablicy ogloszefl w Przedszkolu
SamorzEdowym Nr 44 r'r' Bialymstoku.
Oferty, kt6re wp1yn4 niekomplehre lub po uplywie wskazanego telminu nie bgd4 rozpatrywane.
Zlo2one aplikacje nie podlegaiA zwrotowi.

Bialystok, dn\a 09.06. 2022 r.
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