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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
Inspektor ds. planowania i analiz




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

	Opracowywanie projektów planów finansowych Biura i obsługiwanych szkół i placówek oświatowych
	Sporządzanie zbiorczego projektu planu do dzielnicowego załącznika do uchwały budżetowej m.st. Warszawy według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym
	Przygotowywanie zbiorczego opisowego projektu planu finansowego w podziale na zadania oświatowe

Opracowywanie limitów wydatków na planowanie i realizowane przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej
Sporządzanie zbiorczej wieloletniej prognozy budżetów według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym
Sporządzanie w ciągu roku budżetowego zmian w planach finansowych, zmian limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej oraz wieloletniej prognozy budżetów
Sporządzanie zestawień zawierających planowane wartości elementów składowych mierników realizacji celów zadań realizowanych przez Dyrektora oraz obsługiwane szkoły i placówki oświatowe w projekcie finansowym
Przygotowywanie wniosków na posiedzenie Zarządu Dzielnicy w sprawie zmian w jednostkowych planach finansowych dochodów i wydatków, planach dochodów wydzielonych oraz limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej oraz wieloletniej prognozy budżetów
	Wprowadzanie zmian w jednostkowych planach finansowych oraz zmiany limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej na podstawie podjętych Uchwał Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzeń Prezydenta m.sr. Warszawy
Wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów dotyczących planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz planów dochodów Wydzielonych
Uzgadnianie planów finansowych z danymi wprowadzonymi do systemu finansowo-księgowego według klasyfikacji budżetowej i kontem księgowym
Przeprowadzanie okresowych analiz wykonania planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych, dochodów wydzielonych oraz limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej
Przygotowywanie zestawień i analiz z zakresu finansów oświaty






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;
	do 2 lat  stażu ogólnego
	znajomość pakietu MS Office.




Wymagania dodatkowe:


wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku;
	znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku;
pożądane kompetencje (dopasowane do stanowiska);
	odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność, komunikatywność, systematyczność, kreatywność, zdolność analitycznego myślenia.
	Umiejętność współpracy, analizy, prognozowania.


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
 Inspektor ds. planowania i analiz”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

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



