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, i OGT,OSZENIE NR 3/2022
DYREI(TOR PRZEDSZI(OLA SAMORZ,4DOWEGO NR tt4

WBIAT,YMSTOKU
oct AszA NABOR NA WOTNE STANOWISKO URZEDNICZE

GLOWNY KSIEGOV!ry - 0,5 etatu

1. Wymagania formalne

1) ma obywatelstwo parishva czlonkowskiego lJnii Europejskiej, Konfedcracji Szwajcarskiej lub
paflsfwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Woinym Handlu (EFTA);

2) ma pe1n4 zdolno5C c1o czynno5ci prawnych oraz korzysta z pelni praw publicznych;
3) nie byla prawomocnie skazana za przestepstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko dzialalno6ci instytucji paristwowych oraz samorzEdu
terytorialnego, przeciwko wiarygodnoSci dokument6w lub za przestepst\,vo skarbowe;

4) posiada znajomoSi jezyka polskiego w mowie i pi6mie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowi4zk6w gl6wnego ksiggowego;

5) spelnia jeden z poni2szych warunk6w:

ukoflczyla ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy2sze studia
zawodowe, uzupelniajqce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3Jetni4 praktykg w ksiggowo6ci,

- ukotrczyla 6redni4, policealnq lub pomaturalnq szkolg ekonomrczn4 i posiada co najmniej 6-
letni4 praktykg w ksiggowo6ci,
jcst wpisana do rejestru bieglych rewident6w na podstawie odrgbnych przepis6w,

- posiada certyfikat ksiggowy uprawniajqcy do uslugowego prowadzenia ksiqg
rachunkowych albo Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajqce do uslugowego prowadzenia
ksi4g rachunkowych, wydane na podstawie odrgbnych przepis6w.

2, Wymagania dodatkowe
1. Znajomo66 ptawa z zakresu {inans6w, rachunkowo6ci, zam6wiefl publicznycin, ZtJS

i podatk6w.
2, Znajomo1( przepis6w oswiatowych i samorzEdowych.
3. ZnajomoSi klasyfikacji bud iLetowel, zasad ksiggowo6ci.
4, Umiejgtnodi obslugi komputera i znajomodi program6w: Finanse VULCAN, PI_ATNIK

PLACE VULCAN, PFRON, GUS, OBST,UGA BANKOWOSCI ELEKTRONICZNE],
5. Predyspozycje osobowo6ciowe: umiejgtnoSi pracy w zcspole, odpowiedzialno6i,

zaangaZowanie, systematyczno5C i sumiennoSc.

3. Zakres zad,an, czynnolci wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowo6ci zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami:
a. organizowanie, sporz4dzanie, przyjmowanie, archiwizowanie i kontrola dokument6w

w spos6b zapewniaj4cy wla6ciwy przebieg operacji gospodarczych oraz ochrong mienia
bgd4cego w posiadaniu jednostki.

b. bic24ce i prawidlowe prowadzenie ksiggowo6ci i sprawozdawczoici ftnansowej
w spos6b umo2liwiajqcy terminowe przekazywanie rzetelnych informacji
ekonornicznych, ochrong mienia jednostki oraz terminowe i prawidlowe rozliczanie os6b
maj4tkowo odpowiedzialnych za mienic, nadzorowanie caloksztaltu prac
poszcze96hlych pracownik6w z zakresu ksiggowo6ci.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostk i zgodnie z obowi4zujEcymi zasadami:



a. wykonywanie dyspozycji Sroclkami pienig2nymi zgodnie z przepisami dotycz4cymi
zasad wykonywania bud2etu, gospodarki Srodkami pozabud2etowymi i innymi
bgd4cymi w dyspozycji jeclnostki,

b. zapewnienie pod wzgledem finansowym prawidlowosci um6w zawierany ch ptzez
jednostkg,

c. przestrzeganie rozliczeri pienig2nycl.r i ochrony wartoSci pienigZnych,
d' zapewnienie terminowego Sciqgania naleZnosci i dochodzenia roszczef spornych oraz

splaly zobowi4zaA,
3. Opracowywanie projekt6w plan6w finansowych bud2etu i ich realizowanie
4. Dokonywanic wstgpnej kontroli zgodnoSci operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym.
5. Kontrola kompletnosci i rzetelnosci dokument6w dotycz4cych operacji gospodarczych

i finansowych w spos6b zapewniaj4cy:
a. rvstgpn4 kontrolg lcgalnoSci dokument6w przedkladanych do ksiggowania

w powi4zaniu z ich planami finansowymi oraz zasadami gospodarno6ci
i celowo6ci, a tak2e wla6crwym gospodarowaniem mieniem jednostki,

b. przeciwdzialanie naruszaniu przepis6w o dyscyplinie finans6w publicznych,
c. bie24cE kontrolg operacji gospodarczych i finansowych stanowi4cych przedmiot

ksiggowaii.
6. Prowadzenie sprawozdawczoSci bud2etowej.
7. Prowadzenie spraw placowych.
8. Dokonywanie kontroli wewnehznej (magazyn).
9. Przygotowywanie pism, sprawozdari finansowych, obsluga SIO, Arkusza Organizacyjnego.

4, Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

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

2. \Nymiar zatrudnienia 0,5 etatu.
3. Umowa o praca bgdzie zawarta na czas okredlony na 1,5 miesiqca.

5, Informacja o wskaZniku zatrudnienia os6b niepelnosprawnych:

W miesi4cu poprzedzaj4cym datg upublicznienia ogloszenia wskaZnik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w Przedszkolu Samorz4dowym Nr 44 w Bialymstoku,
w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprarvny ch jest ni2szy ni| 1,%.

5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny.
2) Kwestionariusz osobowy lub CV.
3) Kopia: dyplom6w, Swiadectw potwierdzaj4cych wyksztalcenie.
4) Kopie innych dokument6w potwierdzaj4cych umiejgtnodci i wiedzg.
5) Kopie dokument6w potwierdzajAcych posiadanie wymaganego sta2u pracy.
6) O6wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych, o korzystaniu w petni

z praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za przestepstwo
przcciwko mieniu, przecii.r,ko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalno6ci instytucji
pa1istwowych oraz samorz4du terytorialnego, przeciwko wiarygodnoSci dokument6w lub
za przestepstwo skarbowe, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do cel6w
rekrutacji oraz potwierdzenie zapoznania sig z klauzul4 informacyjn4 na przetwarzanie
danych osobowych do cel6w rekrutacyjnych, zobowi4zanie sig do dostarczenia stosownej



informacji z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nawi4zania stosunku pracy
w wyniku przeprowadzonego naboru.

7) Kopia dokumentu potwierdzaj4ccgo niepelnosprawno5i - wyl4cznie w przypadku
kandydata, kt6ry zamierza skorzystad z pierwszefistwa w zatrudnieniu, o ile znajdiie sig
w gronie nie u.igcej ni2 pigciu najlcpszych kandydat6w, spelniaj4cych wymagania niezbgdne
oraz w najwigkszym stopniu spelniaj4cych wymagania dodatkowe.

PrzedloZone kopie dokument6w nale2y uwierzytelnif wlasnorgcznym podpisem z klatzul4 ,,za
zgodnodi z oryginalem" oraz dat4.

7. Termin i miejsce skladania dokument6w:

oferty nale2y sklada6 lub przeslai w terminie do 08.07.2022r roku do godz. 12:00 na aclres:
Przedszkole samorzqdowe nr rl4 w Bialymstoku ul. Antoniukowska 9].s-r40 Bialystok.

Dokumenty nale2y skladac w zamknietei kopercie z podanym adresem do korespondencji,
numcrem telefonu kontaktowego z dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko - G16wny Ksiggowy
Przedszkola Samorz4dowego Nr 44 w Bialymstoku ".

Kandydaci spelniaj4cy wymagania niezbgdne oraz w najwigkszym stop.iu spel.iajqcy wymagania
dodatkowe zostan4 powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu, kt6ry przeprowadzi koirisja
konkursowa pow olana przez dyrektora Przedszkola samorzqdowego Nr 44 w Biitymstoku.

Informacja 6 l.yniku konkursu podana bgdzie do publicznej wiadomojci poptzez ogloszenie
zamieszczone w Biuletynic In{ormacji Publicznej oraz na tablicy ogloszefi w Przedszkolu
Samorz4dowym Nr 44 w Bialymstoku.
orerty, kt6re wplyn4 niekomplehre 1ub po uplywie wskazanego terminu nie bgdE rozpatrywane.
Zloi.one aplikacje nie podlegajq zwrotowi.

Bialystok, dnia 06.07.2022 r.

(podpis i pieczgC dyrektor.a przedszkola)

Przedszkola


