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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DANE JEDNOSTKI:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa
tel. 533-78-90 
fax.533-79-85

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – likwidator

DATA OGŁOSZENIA NABORU: 15 kwietnia 2008 r.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:  28 kwietnia 2008 r.

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:
niezbędne: średnie ekonomiczne
preferowane: wyższe

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1)  wymagania niezbędne: 
	obywatelstwo polskie,
	niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
	biegła umiejętność obsługi komputera środowiska Windows (znajomość programów pakietu Office, Internet), 
	znajomość ustawy o finansach publicznych i innych aktów prawnych, związanych   z prawem budżetowym oraz ustawy samorządowej,
	znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej
	doświadczenie zawodowe – minimum 4 lata ( w tym 2 lata na stanowisku związanym z finansami),

znajomość ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – karta nauczyciela
	dyspozycyjność,
	komunikatywność,
dobra organizacja pracy,
umiejętność pracy w zespole,
	zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, rzetelność, dokładność
2) wymagania pożądane:
	znajomość jednego języka obcego
	miła aparycja

prawo jazdy kat. B

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
1. Przyjmowanie do realizacji dokumentów zakupu (realizowanych w ramach środków              z budżetu, środków z dochodów własnych, depozytowych i ZFŚS jednostek oświatowo – wychowawczych);
2. Prowadzenie rejestru przyjętych dowodów i ich kontrola formalno – rachunkowa;
3. Przedstawienie do zatwierdzenia przygotowanych kompletnych dokumentów;
4. Terminowa realizacja zatwierdzonych do wypłaty dowodów poprzez ich przekazywanie    do kasy wraz z rozpisaniem niezbędnego pobrania gotówki, bądź wprowadzanie do systemu internetowego (przelewy);
5. Kontrola realizacji planów finansowych poszczególnych jednostek pod kątem dyscypliny finansów publicznych;
6. Rozliczania stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych;
7. Prowadzenie rejestru zaangażowania w oparciu o składane przez placówki umowy, zamówienia, zapotrzebowania, itp. oraz przygotowywanie materiałów w tym zakresie;
8. Prowadzenie zapisów księgowych zaangażowania oraz systematyczne kontrolowanie ich z rejestrami i planami budżetowymi;
9. Sporządzanie sprawozdań do GUS.



	WYMAGANE DOKUMENTY
życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) 
	list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie      o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”                  z Krajowego Rejestru Karnego
      8.   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. ) oraz ustawą                       z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593                             z późniejszymi zmianami)”.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70, I piętro, pok. 144

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko księgowa/y, likwidator
w terminie do dnia 28 kwietnia 2008 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 533-78-90 lub w pokoju nr 144



UWAGI
Kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu.
Aplikacje, które wpłyną do Biura po wyżej wymienionym terminie, jak równie nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona do dnia 5 maja 2008 r. na tablicy ogłoszeń Biura i w BIP.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


