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Bielsk Podlaski 0504201912

N abér na stanowisko Ksiqgowego
w Przedszkolu N r 9 Leéna Polana W Bielsku Podlaskim
Dyrektor Przedszkola Nr 9 Les’na Polana W Bielsku Podlaskim ogiasza nabér na
stanowisko Ksiggowego
1.

Wymagania Iniezbgdne

Kandydatem na stanowisko Ksiqgowego moZe byc’ osoba, ktora speinia
wymagania okres’lone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorzqdowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z péz'n. zm.) w szczegélnoéci:
ma obywatelstwo paﬁstwa czionkowskiego Unii Europej skiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub paﬁstwa czionkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europej skim Obszarze
Gospodarczym,
ma peinq zdolnos’é do czynnos’ci prawnych oraz korzysta z peini praw publicznych
nie byi skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umyélne przestegpstwo s’cigane z
oskarZenia publicznego, za przestopstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko dziaialnos'ci instytucji paﬁstwowych oraz samorzqdu
terytorialnego, przeciwko wiarygodnos'ci dokumentéw lub za przestegpstwa
skarbowe,
posiada znaj omos’é j ozyka polskiego w mowie i pis’mie W zakresie koniecznym do
wykonywania obowiqzkéw giéwnego ksiggowego
Spelnia jeden z poniiszych warunkéw
ukor'iczyi ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyzsze studia
zawodowe, uzupeiniaj ace ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne
studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letniq praktykt; w ksiogowos’ci,
ukoﬁczyi s'rednia}, policealnq lub pomaturalnq szkok; ekonomicznq i posiada co
najmniej 6 letniq praktyke; w ksiggowoéci,
jest wpisany do rejestru biegiych rewidentow na podstawie odregbnych przepiséw,
posiada certyﬁkat ksiggowy uprawniajqcy do usiugowego prowadzenia ksiqg
rachunkowych albo s'wiadectwo kwaliﬁkacyjne uprawniajqcy do usfugowego
prowadzenia ksiqg rachunkowych, wydane na podstawie odregbnych przepiséw.
.

Wymagania dodatkowe
posiada ogélnq znajomoéé zasad ksieggowoéci budZetowej, planu kont i klasyﬁkacji
budZetowej oraz zasad gospodarki ﬁnansowej jednostek budZetowych i dyscypliny
ﬁnanséw publicznych,
posiada wiedzq na temat prawa z zakresu ubezpieczeﬁ spoiecznych
posiada wystarczaj ch Wiedze; i umiej otnos’ci do prowadzenia ksiggowos’ci
komputerowej i samodzielnej obsiugi programéw komputerowych do prowadzenia

ksieggowos'ci,

posiada umiej otnos’c’ sporzqdzania analiz danych statystycznych, tworzenia

prognoz, zestawieﬁ, planow w oparciu o materiaiy z’rodiowe i przewidywane

zaioZenia,

posiada cechy osobowos'ci takie jak: komunikatywnos’é, odpow1ed21alnos'é,
dokiadnos’é, sumiennoéé, rzetelnos'é, terminowos’c', umiej gtnoéé korzystania z
przepisow prawa, nieposzlakowana opinia.
.

Zakres obowiazkéw
prowadzenie rachunkowoéci jednostki
wykonywanie dyspozycji érodkami pienianymi,
dokonywanie wstopnej kontroli w zakresie zgodnos’ci operacji gospodarczych i
ﬁnansowych z planem ﬁnansowym oraz kompletnos’ci i rzetelnoéci dokumentow
dotyczqcych operacji gospodarczych i ﬁnansowych

.

Warunki pracy i placy:
wymiar zatrudnienia 1/2 etatu
wynagrodzenie za prace; zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracownikow
samorzqdowyoh w Przedszkolu Nr 9 Les’na Polana w Bielsku Podlaskim,
miejsce pracy Przedszkole Nr 9 Les'na Polana w Bielsku Podlaskim.

.

W miesiqcu poprzedzajqcym date; upublicznienia ogioszenia wskaz'nik

zatrudnienia osob niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisow o
rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oraz zatrudnianiu osob niepeinosprawnych,
wynosi powyZej 6 %.
.

Wymagane dokumenty:
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqoej sis; o zatrudnienie,
list motywaoyjny i CV,
kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadane kwaliﬁkacje i dos’wiadczenie
zawodowe (oryginaiy do wglqdu podczas rozmowy z komisja} rekrutacyjnq),
zaéwiadczenie o niekaralnos’ci (dotyczy tylko osoby ktorej zostanie przedstawiona
propozycja zatrudnienia),
os'wiadczenie o niekaralnos’ci za umyélne przestqpstwo s'cigane z oskarZenia
publicznego lub umyélne przestegpstwo skarbowe,
os'wiadczenie kandydata o posiadaniu peinej zdolnoéci do czynnos’ci prawnych
oraz korzystania z peini praW publicznych,

.

Termin i miejsce skladania dokumentéw:
dokumenty naleZy zioZyc’: W zaklej onej kopercie, w kancelarii Przedszkola Nr 9
Leéna Polana w Bielsku Podlaskim ul. Kazanowskiego 2 A, 17-100 Bielsk
Podlaski W terminie do 17.04.2019r. do godziny 14,30.
koperta z dokumentami powinna posiadaé adnotacjg: “Nabor na stanowisko

ksiegowego”
oferty, ktore Wptyna po wyZej okres'lonym terminie, lub nie beda zawiera%y
wszystkich wymaganych dokumentow, nie beda rozpatrywane.
.

Informacje uzupelniajace

nabér prowadzi komisja powolana przez Dyrektora,
z kandydatami spetniajacymi wymagania, ktorzy ztoZyli wszystkie wymagane
dokumenty, zostana przeprowadzone rozmowy kwaliﬁkacyjne; o terminie rozméw
kwaliﬁkacyjnych kandydaci zostana poinformowani telefonicznie,
informacja o wyniku naboru bedzie podawana na tablicy ogioszeﬁ W budynku
przedszkola, zamieszczona na stronie BIP Urzedu Miasta Bielsk Podlaski
Dodatkowych informacji udziela dyrektor Przedszkola Nr 9 Lesna Polana W Bielsku
Podlaskim, numer telefonu 857302066
9.-Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Nr 9 Les’na Polana W
Bielsku Podlaski, ul. Kazanowskiego 2 A, 17-100 Bielsk Podlaski ,zwane dalej
Administratorem.
. Administrator powotai Inspektora Ochrony Danych z ktorym moZna skontak—
towaé sie pod adresem e-mail: t.frackiewicz@chronimydane.pl.
. Dane osobowe beda przetwarzane W celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego. Podstawa prawna przetwarzania danych W zakresie
wskazanym W przepisach prawa pracy (art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. W spraWie zakresu prowadzenia przez pracodawcéw dokumentacji W sprawach zwiazanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) jest art. 6 ust. I lit. b RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyiacznie W przypadkach, gdy (. . .) przetwarzanie
jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strona jest osoba, ktorej dane do—
tycza, lub do podjecia dziaiaﬁ na Zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna przetwarzania innych danych, W tym danych do kontaktu, jest art. 6 ust. I lit. a RODO
tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wytacznie W przypadkach, gdy (...)
osoba, ktérej dane dotycza wyrazﬂa zgode na przetwarzanie swoich danych
osobowych W j ednym lub Wiekszej liczbie okreslonych celow.
4. Twoje dane osobowe beda przechowywane do zakor’lczenia
procesu rekrutacji.
5. Masz prawo do:
0 Zadania od Administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;
0 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
0 przenoszenia danych osobowych;
1.

.

Masz prawo do coﬁliegcia zgody W dowolnym momencie bez Wpiywu na zgodnos’é z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstaWie zgody przed jej
cofniqcie.

.

.

.

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzegdu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych W zakresie wynikajqcym 2 art. 22 Kodeksu pracy
jest niezbegdne, by uczestniczyc’
W postqpowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Twoje dane osobowe nie podlegaja} zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, W tym proﬁlowaniu.
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