file_0.png

file_1.wmf



Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo
m.st. Warszawy

Ul. Powstańców Śląskich70 01-381  Warszawa


Ogłasza nabór kandydatów na wolne
stanowisko pracy
Starszy Specjalista ds. Księgowości i Finansów




Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

	Kompleksowa obsługa finansowo-księgowa dla wskazanych placówek oświatowo-wychowawczych;

Prowadzenie rejestru dokumentów przychodzących;
Przyjmowanie dokumentów finansowych, kontrola ich kompletności, rzetelności i prawidłowości oraz rozliczanie na obsługiwane placówki do wysokości zatwierdzonych na dany rok planów finansowych;
Prowadzenie rejestru zaangażowania na podstawie zawartych przez placówki oświatowe umów, dokonanych zamówień oraz zakupów;
Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dekretacja i ewidencja w systemie informatycznym dowodów księgowych dotyczących budżetu (dochody i wydatki), dochodów wydzielonych i depozytu zgodnie z klasyfikacją budżetową, polityką rachunkowości, instrukcją obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowym planem kont;
Prowadzenie obsługi rachunków bankowych, kontrola ich numeracji oraz stanu środków pieniężnych, sprawdzanie ciągłości salda;
	Analiza kont rozrachunkowych, zgodności naliczeń, przypisów i innych obciążeń i uznań z wpłatami i wypłatami na poszczególnych kontach bankowych, w tym uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami, rozlicznie nadpłat i zaległości;
	Analiza kont kosztowych, uzgadnianie z wydatkami;

Prowadzenie egzekucji należności zgodnie z obowiązującą instrukcją windykacji;
Bieżąca kontrola poprawności księgowań poprzez analizę zapisów na kontach analitycznych i syntetycznych;
Bieżąca kontrola dyscypliny budżetowej obsługiwanych placówek. Analiza wykonania wydatków w stosunku do zatwierdzonego na dany rok planu finansowego.
Obsługa finansowo-księgowa projektów i programów realizowanych przez placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej;
Przygotowywanie danych oraz sporządzanie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym bilansów jednostkowych i zbiorczych;
	Przygotowywanie niezbędnych danych, zestawień oraz korespondencji będącej przedmiotem prowadzonych rozliczeń;
	Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi biura i obsługiwanymi jednostkami w zakresie prowadzonych rozliczeń oraz zadań referatu;

Właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynikających z ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
Przygotowywanie i przekazywanie prowadzonej dokumentacji do archiwum;
Ewidencja operacji gospodarczych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa;
	Wystawianie faktur VAT na podstawie zawartych przez placówki oświatowe umów najmu, a także innych czynności podlegających przepisom dotyczących podatku VAT. Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu , generowanie deklaracji VAT.
	Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
	Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
	Przestrzeganie obowiązujących w biurze procedur, zarządzeń, instrukcji, regulaminów oraz decyzji Dyrektora biura.


  


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 wyższe;
	minimum 5 letni staż pracy, w tym przynajmniej rok w Księgowości.




Wymagania dodatkowe:


wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku;
	znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku;
pożądane kompetencje (dopasowane do stanowiska);
	rzetelność, dokładność, komunikatywność, systematyczność, kreatywność, zdolność analitycznego myślenia;
	umiejętność pracy w zespole;
	znajomość aplikacji Excel i Word.


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


	Własnoręcznie podpisane CV,

Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
kopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy;
własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
własnoręcznie podpisana 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
do dnia 29.08.2017 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 Specjalista ds. księgowości i finansów”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 29.08.2017 r.



