
OSRODEK 
POMOCY SPOLECZNEJ 
ul. Damrota 2,47-303 KRAPKOWICE 

N i P 7 5 6 - 1 1 - 0 4 - 5 9 7 

DAP. 111.1.2017 
OGLOSZENIE 

o naborze na wolne stanowisko urz^dnicze 
zdnia 17.08.2017r. 

Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Krapkowicach 
ogtasza nabor na wolne stanowisko pracy: 

Ksi^gowa w Dziale Finansowo-Ksi^gowym 
w pelnym wymiarze czasu pracy 

liczba kandydatow do wyionienia: 1 osoba 

1. Nazwa i adres jednostki: 
Osrodek Pomocy Spotecznej, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice 

2. Okreslenie stanowiska: 
Ksi^gowa w Dziale Finansowo-Ksi§gowym 

3. Wymagania niezb^dne: 
1) obywatelstwo polskie, 
2) petna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z petni praw publicznych, 
3) Stan zdrowia pozwalaj^cym na zatrudnienie na stanowisku ksi^gowej, 
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przest^pstwo scigane 

z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe, 
5) wyksztatcenie minimum srednie ekonomiczne, 
6) biegfa znajomosc aktow prawnych, w tym: ustawy o rachunkowosci, ustawy 

0 finansach publicznych, rozporzqdzenia Ministra Finansow w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej oraz rozporz^dzenia Ministra Finansow w sprawie 
szczegotowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz 
srodkow pochodz^cych ze zrodet zagranicznych, 

7) znajomosc ustawy o swiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentow oraz ustawy o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci 
w zakresie finansowania wyzej wymienionych swiadczeh, 

8) dokumenty potwierdzaj^ce staz co najmniej 1 roku pracy w jednostkach administracji 
samorz^dowej, 

9) biegta znajomosc obstugi komputera, 
10) znajomosc obstugi systemow informatycznych (Windows, Pakiet MS Office, poczta 

elektroniczna). 

4. Wymagania dodatkowe: 
1) znajomosc Programu Finansowo-Ksi^gowego „ProgMan", wyposazenie „ProgMan", 
2) znajomosc bankowosci elektronicznej, 
3) znajomosc programu dotycz^cego elektronicznego obiegu dokumentow „PROTON", 
4) umiej^tnosc organizacji pracy wlasnej, 
5) wysoka kultura osobista, 
6) samodzielnosc, sumiennosc i obowi^zkowosc, c 
7) odpowiedzialnosc, 
8) umiej^tnosci interpersonalne, tj.: tatwosc nawiqzywania kontaktu, komunikatywnosc, 

empatia, cierpliwosc, umiej^tnosc pracy w zespole. 

5. Zakres wykonywanycli zadah na stanowisku: 
1) przyjmowanie dokumentacji finansowej do dziatu finansowo-ksi^gowego oraz ich 

kontrola pod wzgl^dem formalno-rachunkowym, 
2) dekretacja przyj§tych dowodow finansowych, 



3) dokonywanie ptatnosci przelewem zgodnie z terminami w systemie „Homenet", 
„eCorpoNet", 

4) ksi^gowanie wydatkow zgodnie z wyci^giem bankowym, numerowanie kompletnych 
wyci^gow bankowycin, sporzqdzanie wydrukow, 

5) uzgadnianie wydatkow z kosztami, 
6) ewidencja ksi^gowa docliodow i odprowadzanie ich na wtasciwe rachunki, zgodnie 

z terminami, 
7) prowadzenie ewidencji analitycznej w programie finansowo-ksi^gowym na 

wyodr^bnionych kontach, 
8) wspotpraca z Gtownym Ksi^gowym w zakresie sprawozdah oraz przekazywania 

danych niezb^dnych do projektu budzetu. 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Stanowisko pracy znajduje si§ w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na II pi^trze 
budynku. Budynek nie jest wyposazony w windq. Gtowne wejscie do budynku nie 
posiada stopni i wysokiego progu. W trakcie pracy b^dzie konieczne manualne 
korzystanie z urzqdzeh technicznych (komputer osobisty, telefon, ksero, fax, itp.). 

7. Informacja, czy w miesiqcu poprzedzajqcym dat^ upublicznienia ogtoszenia 
wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 
przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepelnosprawnych, wynosi co najmniej 6%: 
W miesi^cu poprzedzaj^cym dat? upublicznienia ogtoszenia wskaznik zatrudnienia osob 
niepetnosprawnych nie osi^gn^t co najmniej 6 %. 

8. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich sktadania: 
1) list motywacyjny - podanie o przyj^cie do pracy na stanowisko ksi^gowej, . 
2) CV z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
3) kserokopie dokumentow potwierdzajqcych posiadane wyksztatcenie 

i kwalifikacje zawodowe, 
4) kserokopie swiadectw pracy, 
5) kserokopie zaswiadczeh o ukoiiczonych kursach i szkoleniach, 
6) kwestionariusz osobowy dIa osoby ubiegaj^cej si? o zatrudnienie (do pobrania 

w siedzibie Osrodka oraz na stronie internetowej), 
7) oswiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj^cym na zatrudnienie na okreslonym 

stanowisku pracy, 
8) oswiadczenie o niekaralnosci za przest^pstwa popetnione umyslnie oraz 

0 petnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu z petni praw publicznych 
1 obywatelstwie polskim, 

9) dokumenty potwierdzaj^ce co najmniej 1 rok pracy w jednostkach administracji 
samorz^dowej, 

10) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dIa 
potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz, U. z 2016r. poz. 922), 

11) kserokopia dokumentu potwierdzajqcego niepetnosprawnosc (dotyczy osob 
zamierzaj^cych skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a ust. 2 
ustawy 0 pracownikach samorz^dowych z dnia 21 listopada 2008r., tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 902). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy przystac lub sktadac w zamkni^tych kopertach 
z adnotacjq: „Nab6r na stanowisko ksi^gowej w Osrodku Pomocy Spolecznej 
w Krapkowicach" w sekretariacie Osrodka Pomocy Spolecznej w Krapkowicach przy 
ul. Damrota 2 w terminie do dnia 28.08.2017r. do godziny 16°°. 

Aplikacje, ktore wptynq do Osrodka po wyzej okreslonym terminie nie b§d^ rozpatrywane. 



Dokumenty osob, ktore nie zakwalifikowaty si? do dalszego etapu rekrutacji, zostan^ 
wystane poczt^ pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres lub mogq bye odebrane 
osobiscie przez kandydatow w sekretariacie Osrodka. 

Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaty si? do dalszego 
etapu i zostaty umieszczone w protokole, b?d^ przechowywane, zgodnie z instrukcj^ 
kancelaryjn^ Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach, a nast?pnie przekazywane do 
sktadnicy akt Osrodka. 

Natomiast dokumenty osoby, ktora zostanie wytoniona w procesie rekrutacji, zostanq 
dotqczone do jego akt osobowych. 

Otwarcie ofert nast^pi w siedzibie Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach w dniu 
29.08.2017r. ogodz. 9°°. 
Z regulaminem naboru mozna si? zapoznac w Osrodku Pomocy Spotecznej 
w Krapkowicach, ul. Damrota 2 lub na stronie internetowej BIP (bip.ops.krapkowice.pi) oraz 
na stronie tutejszego Osrodka (ops.krapkowice.pl). 
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem tel. 774447634 Dziat Finansowo-
Ksi?gowy lub 774447618 Dziat Administracyjno-Pracowniczy i BHP. 

Informacja o wyniku naboru b?dzie umieszczona na stronie internetowej Osrodka oraz na 
tablicy informacyjnej Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach. 

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spetniaj^cy wymogi formalne 
zostanq powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 
Osrodek Pomocy Spotecznej w Krapkowicach zapewnia, iz wszelkie informacje oraz dane 
osobowe zostan^ wykorzystane wyt^cznie do celow zwi^zanych z rekrutacjq. 

Jednoczesnie informujemy, iz Osrodek Pomocy Spotecznej w Krapkowicach zastrzega sobie 
prawo do odwotania konkursu. 

9. Informacja dodatkowa: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegolowe CV (z uwzgl^dnieniem 
doktadnego przebiegu pracy zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq: „Wyrazam zgod^ 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dIa potrzeb 
niezb^dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r 
o ochronie danych osobowych (teks jednolity: Dz. U. z 2016r, poz. 922) oraz ustawq z dnia 
21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r poz. 
902)". 
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