",#:iĘłiri,;}i.T,yIF"
'

1.

1"'

"

$,,Ęrl[ffiffiOł.SPECJALNEGo -

G'l t'l l',ł l 233ÓZ zi-Ńl §

§Ęru-o r itIb

o

Ronrł szKoLNo wycHowAwczEco

ś

WALDEMARA KIKOLSKIEGO w BIAŁYM S TOKU
ul. ANTONIUK FABRYCZNY 40

OGŁASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Nazrva

i adres jednostki:

SPecjalnY OŚrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara
Kikolskiego w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 40,15 -

74l Białystok

tel.85 654-01-63
2.Określenie stanowiska i wymiar etatu:

Głównyksięgowy- l

3.Wym

a

gania niezb

ę

etat

dne zw iązane ze stan owis kiem

:

1, Posiadanie obYwatelstwa polskiego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2,
3,
4,
5.

Konfederacj i S zwaj carski ej lub państwa członkowskiego Europej
skie go p orozumienia
o WolnYm Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Óospodar czym,
Posiadanie Pełnej zdolności do czynności prawny ch oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
brak Prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi
gosPodarczemu, Przeciwko działalnościinstytucji państwov,rych
oraz samorządu
terYtorialnego, Przeciwko wiarygodności dokumentów lub zaprzestępstwo
skarbowe;
Posiadanie znajomoŚci języka polskiego w mowie i piśmie w rak erie koniecznym do
wykonywania obowiązków głównego księgowego;
spełnianie jednego zponiższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonom icznych
v'rYŻszYch studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych
studiów
magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie
co
najmniej 3-Ietniej praktyki w księgowości,

b) ukończenie Średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej

c)
d)

i posiadanie co najmniej 6-1etniej praktyki w księgowości,
Posiadanie wPisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów,

Posiadanie certYfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowad zęnia
ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego up.*^iu3ącego do

usługowego Prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego
odrębnych przepisów.

na

podstawie

4.Wymagania

do

datko w e rw iązane ze stanowiskiem pracy

:

1. znajomośó programów finansowo-księgowych: Finanse Vulcan, Płatnik, Płace

2.
3.
4

.

5.
6.
7

.

8.

optivum - Vulcan, Ksat, PFRON, GUS, obsługa bankowości elektronicznej,
znajomośćprzepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznYch,
oświatowych i samorządowych, podatkowych, płacowych, znajomoŚÓ przePisów ZUS
oraz wynikaj ących z Karty Nauczyciela,
znajomośó rachunkowości budżetowej i obowiąZLlJącej w niej zasad,
do świadcze nie ptzy rczliczaniu proj ektów unij nych,
sumiennośó, dokładnośó,odpowiedzialnośó,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętnoś ó rozwiązywania problemów,
umiejętnośó obsługi komputera i wządzeńbiurowych,

S.Zakres obowiązków

:

Do zakresu obowiązków należy w szczególności:

1.

2.
3.

prowadzenie całościspraw związanychz rachunkowością jednostki budżetowej,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodnościoperacji gospodarczych i finansowych z planem finansowYm,
b) kompletnościi rzetelności dokumęntów dotyczących operacji gospodarczYch

i finansowych,
4. kompletowanie dokumentów fi nansowo-księgowych, dokonywanie Przelewów.
5. dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkołyym i finansowYm
dokumentów księgowych,
6. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,
7. sporządzanie sprawozdań budZetolyych i finansowych,
8. dokonywanierozliczeńztyińupodatku YAT związanych zptowadzonądziałalnoŚcią,
prowadzenie rejestrów sprzedłży i zakupów VAT, sporządzanie elemęntarnYch

9.

deklaracji VAT- 7e,

opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia
rachunkowo ści,zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli

dokumentów finansowych,
10. przygotowywanie pism, sprawozdń do GUS, danych do SIO, arkusza organizacYjnego
oraz innych dokumentów dotyczących spraw z zakresu księgowości,
I!. nadzór nad pracownikami działu księgowości,
ch z zajmowanego stanowiska,
1 2. wykonywanie innych czynności wynikaj ący
Ośrodka,
przezDyrektora
13. wykonywanie innych czynności zleconych

6.Informacja

a)
b)

"i

o

pełen etat

warunkach pracy:
-

40 godzin tygodniowo,

praca biurowa przy komputetze,

pomieszc" enie pizeznuĆron" dla stanowiska objętego
określone przepisami bezpieczeftstwa i higieny pracy,

nńorem sPełnia wYmogi
ż

d) wynagrodzenie zasadnicze zgodnę z kńegorią zaszeregowania

e)

0

Regulaminu
wynagradzania w przedziale 2000 - 4260 złotych brutto ł pozostałe składniki
wynagrodzenia zgo dne z Re gulaminem wyna gradzania.
nawiązanie stosuŃu pracy z dniem 01.08.2020 r.
w przypadku osób podejmujących po razpierwszy pracę na kierowniczym stanowisku
vrzędntczym zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z20I9 r.,poz.1282), pierwsza umowa o pracę zawartazostanie
naczas określony, nie dłuższyniżna 6 miesięcy.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

7.

W

w

miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SOSW
Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , wynoslŁ poniżej 6
8.

Yo.

Wymagane dokumenĘ:

a)

list mołwacyjny,

b)

kwestionariusz osobowy (załącznlk nr 1 do ogłoszenia o naborze).

c)kserokopie dokumentów potwierdzĄącychkwalifikacje, umiejętnościi wyksztaŁcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających praktykę w księgowości zgodnie

z

ust. 3

pkt 5 ogłoszenia o naborze (świadectwapracy, zaświadczenia od pracodawcy itp.),
e)

oświadczenie o pełnej zdolności do czynnościprawnych

i

korzystaniu

z

pełni praw

publicznych,
f) oświadczenieo braku skazaniaprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oŚwiadczenie, że kandydat nie był skazany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi,
h) klauzula informacyj na (załącznlk rlr 2 do ogłoszenia o naborze).

UWAGA !

kandydat, który zamiętza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. I3a
ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożęniakopii dokumentu
potwierdzaj ącego niepełnosprawność.
9.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyclub przesłaó do Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w BiaĘmstokuo ul Antoniuk
Fabryczny 40, 15-741 BiaĘstok do dnia 23 czerwca 2020 r. do godziny 12:00,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

..Nabór na wolne stanowisko urzednicze- Głównv ksiegowv"

10. Informacje dodatkowe

Dokumenty aplikacyjne ńożone po terminie (Iiczy się data i godzina wpływu do Ośrodka)
w sposób inrry ńż określony w ogłoszeniu,bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie
będące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą rozpatrywane w prowadzonym
postępowaniu.
Wybrani kandydaci zostanąpoinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w BiaĘmstoku, ul Antoniuk Fabryczny 40,
15-741BiaĘstok
Złożoneaplikacj e nie podle gąą zvrrrotowi.

KToR

ó ośrodka

BiĄstok,

dnia 08.06.2020 r.
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