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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor ds, finansowo-księgowych

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 wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia lub finanse i rachunkowość,
2) obywatelstwo polskie,
3) udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,

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 
administracyj nego.

3) Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 
świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego;

4) posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, 
planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

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,



4. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku:

1) naliczanie wynagrodzeń pracownikom GOPS, zleceniobiorcom i osobom zatrudnionym na 
podstawie umowy o dzieło, sporządzanie listy płac, kart wynagrodzeń i wszelkiej 
dokumentacji związanej z płacami,

2) terminowe dokonywanie przelewów,
3) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowynym,
4) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych (DRA) i terminowe rozliczanie się z ZUS,
5) prowadzenie dokumentacji dot. podatku dochodowego od osób fizycznych, pracowników i 

zleceniobiorców oraz rozliczenia z US,
6) wydawanie zaświadczeń na wniosek pracownika dot. wynagrodzenia i zatrudnienia,
7) rozliczanie delegacji służbowych pracowników,
8) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń,
9) sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej,
10) bieżące księgowanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego,
11) bieżąca analiza i uzgadnienie obrotów i sald na kontach księgi głównej i kontach 

pomocniczych,
12) rozliczanie podatku od towarów i usług VAT i przekazywanie tych danych do Wydziału 

Finansowego Urzędu Gminy Popów.
13) wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego i kierownika.
14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia

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) zaświdczenie o zatrudnieniu;
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 w Popowie (pokój nr 5 ), pocztą elektroniczną na adres gopspopow@gmail.com w 
przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na 
adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6,42-110
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Popów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. 
finansowo-księgowych” w terminie do dnia 29.12.2016 r. do godz. 15.00.
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.


