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Kierownik
Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektora
do Działu księgowości

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłosz;nia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Swieciu, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce pracy: Ośrodek Oświaty i Wychowania ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• prowadzenie rozrachunków celem dokonywania przelewów i wypłat gotówkowych
dla wszystkich jednostek oświatowych,

• segregowanie i upinanie dowodów księgowych stanowiących udokumentowanie
wszystkich operacji gospodarczych z uwzględnieniem wydatków budżetowych,

• bieżące księgowanie sprawdzonych pod względem merytorycznym i rachunkowym
wszystkich dowodów księgowych na kontach syntetycznych i analitycznych
księgowości finansowej oraz księgowanie według obowiązującej klasyfikacji
budżetowej,

• kontrolowanie poprawności dokonywanych księgowań na kontach i według
klasyfikacj i budżetowej,

• księgowanie i analizowanie wszystkich kont analitycznych funkcjonujących w zbiorze
kont syntetycznych dotyczących funduszu socjalnego,

• księgowanie i analizowanie dochodów budżetowych wszystkich placówek
oświatowych gdzie organem prowadzącym jest Gmina Świecie.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca biurowa wykonywana w siedzibie Ośrodka,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

• praca przy sztucznym oświetleniu,
• wymuszona pozycja ciała,
• miejsce pracy - stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze Urzędu Miejskiego w

Świeciu, brak platformy dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych tylko na parterze. Podstawowe wyposażenie stanowiska to
zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne
urządzenia biurowe.



-,

Wymagania niezbędne

• wyższe wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne oraz 5 lat stażu pracy w
księgowości,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,

• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

• znajomość programu "Księgowość-Optivum" VULCAN,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych,
• umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. motywacja przystąpienia do naboru,
2. życiorys zawierający szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej,

posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy opatrzony klauzulą
" wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r
o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U z 2002r Nr 101, poz.926 z poźn, zm.) ",

3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopia),
4. dokumenty potwierdzające staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenia o

zakończonym bądź kontynuowanym zatrudnieniu, bądź zaświadczenia z PUP o
okresie pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów - kserokopie ); w
przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również
tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

5. oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art.6 ust.1 pkt 1-2, ust.3 pkt
2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U z
2008r Nr 223, poz. 1458 z pÓŹll.zm.)-gotowy druk do pobrania,

6. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o którym mowa w art.13a ust.2
ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r
Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin składania dokumentów:
14.10.2014 do godziny 15:30.
Miejsce składania dokumentów:
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu
ul.Woj ska Polskiego 124
86-100 Świecie
II piętro Urzędu Miasta pok. 36

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:
• osobiście w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu ul.Woj ska Polskiego

124 II piętro Urzędu Miejskiego Pok.36,
lub



• pocztą na adres: Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu ul.Woj ska Polskiego 124,
86-100 Świecie,

z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale
Księgowości w OOiW".

Inne informacje:
• Etapy naboru:

1. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
• składanie dokumentów aplikacyjnych,
• wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych oraz ogłoszenie listy osób

zakwalifikowanych do testu, ( lista osób zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www.ooiw.swiecie.net w zakładce "Praca" oraz w BlP Ośrodka
Oświaty i Wychowania w Świeciu zakładka "Praca" ).

• test kwalifikacyjny.
2. Wyłonienie pięciu najlepszych z najwyższą liczbą punktów kandydatów,

spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniający
wymagania dodatkowe, ( lista osób zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.ooiw.swiecie.net w zakładce "Praca" oraz w BlP Ośrodka Oświaty i
Wychowania w Świeciu zakładka "Praca" ).

3. Końcowa ocena kwalifikacji kandydatów:
• rozmowa kwalifikacyjna,
• ogłoszenie wyników naboru na stronie internetowej

www.ooiw.swiecie.net w zakładce "Praca" oraz w BlP Ośrodka
Oświaty i Wychowania w Świeciu zakładka "Praca".

• Dane osobowe kandydatów pozyskane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania w
Świeciu będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U z 2002r Nr
101, poz. 926 z późn.zm.).

• Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Ośrodka Oświaty i Wychowania w
Świeciu.

• Oferty, które wpłyną do Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu po wyżej
określonym terminie oraz te, które są niekompletne, nie podpisane - nie będą
rozpatrywane.

• Oferty złożone w formie innej niż określona w niniejszym ogłoszeniu lub nie
zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną odrzucone.

• O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu
postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres
e-mailowy lub telefonicznie.

• Ośrodek zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktowania się tylko z
wybranymi kandydatami.

• Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem
(52) 33-11-525 wew. 14

• Po zakończeniu postępowania oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
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