
 
 
Ogłoszenie nr: OOiW –AO-KOP 2111.1.2017 
Data ukazania się ogłoszenia: 10.03.2017r.  
 

OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA W ŚWIECIU 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Stanowisko : Inspektor  
Etat : pełen  
 
1. Wymagania niezbędne:  
Osoba przystępująca do konkursu musi posiadać: 

1) Wykształcenie ekonomiczne o kierunku rachunkowość 
a) wyższe – staż pracy 2 lata 

2) Obywatelstwo polskie,  
3) Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,  
4) Osoba nie może być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  
 
2. Wymagania dodatkowe:  
1) Znajomość obsługi komputera ( pakiet Office )  
2) Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

1) Prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących żywności, 
2) Sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych w OOiW, 
3) Rozliczanie pod względem merytorycznym i rachunkowym opłat telefonicznych i radiowo-

telewizyjnych, 
4) Sprawdzanie kwitariuszy dotyczących opłat za wyżywienie, 
5) Przygotowywanie przelewów dotyczących zakupu żywności, usług telekomunikacyjnych, 
6) Rozliczanie zużycia żywności wraz z wystawianiem not księgowych, 
7) Rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji, 
8) Sprawdzanie pod względem rachunkowo-merytorycznym wszystkich dokumentów 

odzwierciedlających obrót magazynowy. 
 

4. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu, w rozumieniu przepisów o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 
6%. 
 

5. Wymagane dokumenty:  

1) list motywacyjny,  
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,  
3) oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony: www.ooiw.swiecie.net   

w zakładce „ Dokumenty do pobrania „ ), 
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),  
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  
6) oświadczenie o niekaralności, (do pobrania ze strony : www.ooiw.swiecie.net  w zakładce „ 

Dokumenty do pobrania„) 
7) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych, (do pobrania ze strony: www.ooiw.swiecie.net  w 

zakładce „ Dokumenty do pobrania „) 



 
UWAGA 
1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Oświaty i Wychowania po wyżej określonym terminie nie 

będą rozpatrywane. 
2. Aplikacje złożone w formie innej niż określona w niniejszym ogłoszeniu lub nie zawierające 

wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną odrzucone. 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ośrodka Oświaty  
i Wychowania w Świeciu pok. 36 lub przesłać listownie, w terminie do dnia 20.03.2017r. do godz. 
15:00 pod adresem:  
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu 
ul. Wojska Polskiego 124 
86-100 Świecie 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale 
księgowości”.  
 
Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu w dniu 21.03.2017r.  
o godz. 10:00  
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu przy ul. 
Wojska Polskiego 124 (pok. 37) oraz na stronie www.ooiw.swiecie.net   
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  ( 52 ) 33-11-525 wew. 17 
 
Inne informacje: 
 Etapy naboru 

1. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędniczę  
 składanie dokumentów aplikacyjnych 
 wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych oraz ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do 

testu, (lista osób zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w 
Świeciu oraz na stronie internetowej www.ooiw.swiecie.net w zakładce ‘Praca” oraz w BIP 
Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu zakładka „Praca”)  

 test kwalifikacyjny 
2. Wyłonienie pięciu najlepszych z największą liczbą punktów kandydatów spełniających wymagania 

niezbędne oraz w największym stopniu spełniający wymagania dodatkowe.  
(lista osób zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Świeciu 
oraz na stronie internetowej www.ooiw.swiecie.net w zakładce „Praca” oraz w BIP Ośrodka 
Oświaty i Wychowania w Świeciu zakładka „Praca”) 

3. Końcowa ocena kwalifikacji kandydatów 
 rozmowa kwalifikacyjna, 
 ogłoszenie wyników naboru będzie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta w Świeciu oraz na stronie internetowej www.ooiw.swiecie.net w zakładce ‘Praca” oraz 
w BIP Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu zakładka „Praca” 
 

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

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

 Po zakończeniu postępowania oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.   
       


