
             

 

OGŁOSZENIE O  NABORZE 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie 

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  Głównego Księgowego 

 w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie  

 

Wymiar czasu pracy :    pełen etat 

Forma zatrudnienia : umowa o pracę   

Podstawa prawna zatrudnienia:    Ustawa o pracownikach samorządowych,  Kodeks pracy 

Przewidywany termin zatrudnienia:   01 sierpnia 2021 r 

 

Wymagania konieczne dla kandydatów: 

• wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3 lata stażu pracy lub średnie ekonomiczne i 6 lat 

stażu pracy zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, 

• co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach sektora 

publicznego, 

• osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 

wiarygodności dokumentów, 

• osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

• cieszy się nieposzlakowaną opinią, 

• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku 

• obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej 

Wymagania dodatkowe: 

• znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów w zakresie zamówień publicznych, 

ubezpieczeń społecznych, rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości budżetowej, 

rozliczania wynagrodzeń, Kodeksu pracy, funkcjonowania samorządu terytorialnego, 

• biegła obsługa komputera oraz znajomość programów księgowych, 

• znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej, 

• zdolność do interpretacji i stosowania prawa, 

• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, 



 

• komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole, 

 

• odporność na stres 

• rzetelność, odpowiedzialność i terminowość 

 

Główne zadania na stanowisku: 

1. Prowadzenie rachunkowości Domu Pomocy Społecznej  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami . 

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych  

i innych będących w dyspozycji jednostki. 

4. Opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki 

dotyczących prowadzenia rachunkowości. 

5. Opracowanie projektu budżetu i bieżąca kontrola realizacji wydatków. 

6. Opracowanie miesięcznych rozliczeń  i sprawozdań finansowych. 

Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny, 

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

3. dokumenty potwierdzające  posiadane kwalifikacje zawodowe, 

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z 

pełni praw publicznych, 

5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

6. zaświadczenie lub oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na objęcie stanowiska, 

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji, 

8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej ( określić 

charakter  działalności). 

 

 

Dokumenty należy składać w godzinach pracy Administracji Domu Pomocy 

Społecznej w Baszkowie  ( 7,00 – 15,00 )  adres:  Baszków nr 112, 63-760 Zduny w  

Sekretariacie w terminie do dnia 16 czerwca 2021 roku ( tj. nie mniej niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej www.dpsbaszkow.eu oraz 

na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie ) 

Koperta powinna zawierać dopisek Oferta zatrudnienia na stanowisko  „Główny 

Księgowy”  

http://www.dpsbaszkow.eu/


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Renata Waleńska – Główna 

Księgowa  

Tel. 62-721-12-06. 

            Baszków, dnia 01 czerwca 2021 r                 

 

                                                                                                     Z-ca  Dyrektora ds. Zespołu  

                                                                                                  Terapeutyczno - Opiekuńczego 

                                                                                          mgr Krzysztof Szczotka 

 

 


