
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Pniewach 
Ogłasza konkurs na stanowisko 

Głównego księgowego 
 

1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy: 

 Główny księgowy 

 ¼ wymiaru czasu pracy 

 Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 

 Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem od 01.09.2014 r. 

 

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi 

określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd). Stanowisko pracy związane z pracą 

przy komputerze. 

 Ośrodek zapewnia możliwość pracy na zdalnych pulpitach 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 prowadzenie rachunkowości jednostki, 

 wykonywanie  dyspozycji środkami pieniężnymi, 

 dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 

planem finansowym, 

 dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych, 

 prowadzenie księgowości środków unijnych, 

 sprawdzanie poprawności naliczania płac, 

 prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ZUS, 

 prowadzenie sprawozdawczości i ewaluacji, 

 współpracowanie z Dyrektorem Ośrodka 

4. Wymagania związane ze  stanowiskiem pracy – niezbędne: 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego, 

 Posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 

 Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności  instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe, 

 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 

 Niezbędna znajomość zagadnień z zakresu: 

 Ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i 

samorządowych zakładów budżetowych, 

 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

 Ustawy o rachunkowości, 

 Ustawy o ordynacji podatkowej, 

 Klasyfikacji budżetowej, 



 Biegła obsługa komputera i programu Symfonia – księgowość oraz programu Płatnik 

 Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich i  posiadanie co 

najmniej 5 – letniego stażu pracy w księgowości w jednostce budżetowej 

 

5. Wymagania dodatkowe: 

 Samodzielność i komunikatywność 

 Zdolność analitycznego myślenia 

 Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, umiejętność współpracy w zespole 

 Dobra organizacja pracy 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 CV własnoręcznie podpisane 

 List motywacyjny własnoręcznie podpisany 

 Kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni, bądź świadectwo ukończenia szkoły średniej, 

pomaturalnej lub policealnej, 

 Kopię dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe 

określone w wymaganiach niezbędnych, warunkujących dopuszczenie do udziału w 

konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia, umowy o pracę , 

zaświadczenia pracodawcy) 

 Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

 Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i 

korzystaniu z pełni praw publicznych 

 Oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa 

karno-skarbowe 

 Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w razie 

zatrudnienia konieczne dostarczenie wypisu z Krajowego Rejestru Karnego) 

 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 197r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.) do 

celów rekrutacji. 

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul. 

Wolności 20 w godzinach 08.00 - 15.00, lub przesłać pocztą na adres Ośrodka w nieprzekraczalnym 

terminie do 28.08.2014r do godz. 15.00. (liczy się data wpływu do siedziby Ośrodka). 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 29 36 496. 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem - Nabór na stanowisko głównego 

księgowego. 

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Pniewach 


