MORiS-2110. 1 . 2011

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO
MIEJSCE PRACY: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4
OGÓLNE OBOWIĄZKI (zakres wykonywanych zadań):
1. Przygotowanie dokumentacji księgowej, sprawdzanie

pod względem formalno-rachunkowym, przygotowanie do kontroli

wstępnej. Wprowadzanie dokumentów do ewidencji księgowej. Rozliczanie zaliczek, delegacji, kasy.
2. Prowadzenie kadr, ZUS oraz

realizacja wszystkich zadań związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem oraz przebiegiem

zatrudnienia, prace administracyjne związane z działalnością statutową MORiS.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku: rachunkowość ,finanse , bankowość lub administracja
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4.

Niekaralność

za

przestępstwo

popełnione

umyślnie

oraz

przestępstwa

:

przeciwko

mieniu,

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów
lub za przestępstwo karne skarbowe
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
6. Nieposzlakowana opinia
7. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów w zakresie rachunkowości, księgowości budżetowej oraz

finansów

publicznych
8. Co najmniej 2 – letni staż pracy w księgowości ( mile widziane doświadczenie w dziale księgowości w jednostce podlegającej
przepisom o finansach publicznych).
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Umiejętność pracy w zespole
2. Staranność, rzetelność, sumienność
3. Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność
4. Umiejętność obsługi komputera
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej
2. Podanie
3. Życiorys (CV)
4. Świadectwa pracy
5. Dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie
6. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
7. Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9. Oświadczenie kandydata następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”

10. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
Dopuszcza się składanie kopii dokumentów, o których mowa w pkt 4- 7.
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji
i Sportu w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4 lub przesłać na podany adres w terminie do dnia 14.11.2011 r.
Na kopercie powinien być umieszczony napis:

„Nabór nr MORiS-2110. 1 . 2011z dnia 27.11.2011 r. na stanowisko „ Księgowego”.

Oferty, które wpłyną do MORiS Pszczyna po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się możliwość odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z Nr 223, poz. 1458 z póź.
zm.).
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowały się do dalszego postępowania

rekrutacyjnego zostanie upowszechniona po upływie terminu do złożenia dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.pszczyna.pl).
Osoby, które zostaną dopuszczone do II etapu rekrutacji zostaną powiadomione pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.pszczyna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu (032) 2103877

