Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Popowie

Zawady, ul. Częstochowska 6
42-110 Popów (woj. śląskie)
tel. 34-317-70-83, fax 34-317-70-67

Zawady, dn. 01.12.2016 r,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy
1. Dane pracodawcy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów,
woj. śląskie.
Wymiar czasu pracy-pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Praca od poniedziałku do piątku 40 h tygodniowo w systemie równoważnego czasu pracy.
2. Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania
obowiązków głównego księgowego,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co
najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość i
posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
wydane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wymagania dodatkowe:
1) Biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Internet)
2) znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, systemie ubezpieczeń
społecznych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym
osób prawnych i od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach
samorządowych, ustawa o podatku od towarów i usług, kodeks postępowania
administracyjnego.
3) Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego;
4) posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień,
5) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych,

sprawozdawczych i bankowych znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i
klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i
dyscypliny finansów publicznych;
6) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
7) mile widziana znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków
unijnych,
8) komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w
zespole, odpowiedzialność, terminowość, dokładność w realizacji powierzonych zadań,
dyspozycyjność, zaangażowanie w wykonywana pracę.
9) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
10) predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego oraz pracy w zespole,
umiejętność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.
4. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
bjkompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych.
4) Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie:
a) księgi głównej,
b) rejestru dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z kwalifikacja budżetową,
c) ewidencja środków trwałych i inwentaryzacji,
5) Obsługa finansowo-księgową pracowników w zakresie :
a ) sporządzania listy płac,
b) prowadzenia kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych
c) sporządzania wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników robót publicznych i
robót interwencyjnym,
6) zapewnienie prawidłowego dokonywania rozliczeń z tytułu zobowiązań wobec Urzędu
Skarbowego i ZUS.
7) Przygotowywanie i składanie deklaracji zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) prowadzenie dokumentacji finansowej pracowników;
9) opracowanie, sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych i statystycznych;
10) rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło;
11) czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej pod względem finansowym;
12) wydawanie zaświadczeń pracownikom o wysokości wynagrodzeń;
13) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie:
a) terminowego sporządzania upomnień,
b) prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
c) sporządzanie tytułów wykonawczych.
14) przygotowywanie projektów wewnętrznych przepisów finansowych
15) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej;
16) sporządzanie rozliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i
sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie
^prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przcpisamf
prawa;

17) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów;
18) ustalanie wysokości dochodów z zakresu funduszu alimentacyjnego i przekazywanie ich w
wyznaczonych terminach;
19) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji
przewidzianej ustawą;
20) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową
jednostki.
21) współpraca ze Skarbnikiem Gminy;
22) prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw;
23) przyjmowanie korespondencji przychodzącej droga pocztową, elektroniczną do GOPS,
przekazywanie przyjętej korespondencji do dekretacji, dostarczanie korespondencji
właściwym pracownikom zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązująca w Ośrodku;
24) wykonywanie obowiązków związanych z archiwizacją akt oraz nadzór nad zakładową
składnicą akt.
25) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów
wewnętrznych wydanych przez kierownika OPS należą do kompetencji Głównego
Księgowego.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych
warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery
architektoniczne w dostępności do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych utrudniające
wykonywanie pracy-schody. Praca przy komputerze.
6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w ośrodku , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys-curriculum vitae;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje ( poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem);
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
5) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie uprawnień (poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem);
6) oświadczenie o niekaralności;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) wypełniony kwestionariusz osobowy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. z 2016 r. poz 922) oraz ustawą z dnia 31 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r. poz. 902).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej wr Popowie (pokój nr 5 ), pocztą elektroniczną na adres aopspopow@gmail.com w
przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na
Popów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy” w
terminie do dnia 14.12.2016 r. do godz. 15.30.

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34-317-70-83.
8. Dodatkowe informacje:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie zastrzega sobie prawo do
odwołania naboru w całości lub części i jak również przedłużenia terminu składania ofert pracy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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