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Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo
                           m.st. Warszawy

Ul. Powstańców Śląskich70 01-381  Warszawa


Ogłasza nabór kandydatów na wolne
stanowisko pracy
Starszy Inspektor ds. Płac i Ubezpieczeń Społecznych





Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
	naliczanie wypłat wynagrodzeń, naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i innych dla pracowników obsługiwanych szkół i placówek oświatowych ; 
	sporządzanie list płac dla pracowników obsługiwanych szkół i placówek oświatowych;
	sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS i terminowe przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS;
	ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, naliczanie tych świadczeń i wypłacanie;

sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11, PIT-40 oraz terminowe przekazywanie drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów;
	obsługa programu sQola Integra;

obsługa programu PŁATNIK;
	wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków;
	sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS zgodnie z wpływającymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismami w zakresie objętym ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 121);
	współpraca z Referatem Księgowości i Finansów;
	wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
  


Wymagania niezbędne:

	pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
	niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
	obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)  w przypadku uznania spełnienia przesłanek art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458  z późn. zm.) ;
	wykształcenie co najmniej średnie;
	stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku  ;
	zaawansowana znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( Word, Excel);
	znajomość programu PŁATNIK.
	Minimum 5 letni staż pracy, w tym przynajmniej pół roku w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.





Wymagania dodatkowe:


znajomość regulacji prawnych w zakresie: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191), ustawy o pracownikach samorządowych, w zakresie wynagrodzeń;
	sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, systematyczność;
	obsługa programu sQola Integra, Płatnik;
	umiejętność pracy w zespole;


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów

 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 


Wymagane dokumenty i oświadczenia


	podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;

kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
kopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy;
podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.. Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze.




Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie 12 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 22.02.2016 r. ( decyduje data stempla pocztowego ) na adres:


Adres składania dokumentów

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy
Ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

 „ Konkurs na stanowisko Starszy Inspektor
ds. Płac i Ubezpieczeń Społecznych’’

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 22.02.2016 r.



