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oGŁosZENIE o NABoRZE KANDYDAToW NA STANowIsKo
GŁÓwNEGo KsIĘGowEGo

Na podstawie art'll, 12,13 Ustawy zdnia2l listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz' U. Nr.223' poz.
1458 z pómiejsrymi zmianami), art. 54 ust. l i 2 Ustawy z dniaZ7 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (Dz. U. Nr
757, poz. 1240 z późn. zr'l.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. Nr. 50' poz. 398).

Dyrektor II Liceum Ogótnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich

oGŁASZA KoNKURS NA sTANowIsKo URZĘDNICZE

GŁowNEGo KSIĘGowEGo
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
- obywatelstwo polskie,
_ pełna zdolnośó do czynności prawnych oraz praw publicznych,
_ nie byli prawomocnię skazani zaprzestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu' przeciwko działalnoŚci instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- kandydaci spełniają jeden z poniższych warunków:
a) ukoirczyUa ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ękonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne Sfudia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co
najmniej 3_ letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 _
letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany/a 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.

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

Zakr.es zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w
zakresie dochodów i wydatków budzetowych.
2. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i majątkową:

- dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansołvych z planem finansowym,

- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych,
_ podejmowanie decyzji i zastrzeŻeń do przedstawionej oceny prawidłowości merytorycznej tej
operacji i jej zgodności z prawem.
3. Uzgadnianie obrotów i sald kont analiĘcznych i syntetycznych.
4. Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdavlczości budzetowej i finansowej.
5. Wykonywanie budżetu, biezące analizowanie wykonywania budżetu i informowanie Dyrektora
Szkoły o jego realizacji.
6' Prowadz erie rozIiczefi z budżętem państwa, z ZUS-em i innymi instytucj ami.
7. Naliczanie i wypłacanie wynagrodzenpracownikow otaznaliczanie i odprowadzanie podatku od
wynagrodzeń i umów zlecen, sporządzanie deklaracji do US.
8. Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników.
9. Nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzania dochodów.
10. Czynny udział w przygotowaniu projektu budzetu szkoły we współpracy z Dyrektorem Szkoły i



Zgodnie z wyty czfiymi organu prowadzącego.
1 1. Prowadzenię korespondencji w zakresie spraw finansowych.
12. obsługa programów QWANT' QWARK, SJo BESTi@' Vulcan art.30 KN, e-PEFRoN on
Line, ING Business on Line, Płatnik, Microsoft office.

Wymagania pożądane:

-wiedzai doświadczetie z zakresu finansów publicznych,
_bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości zuwzględnieniem rachunkowości budzetowej,

- znajomość aktów prawnych związarrych z funkcjonowaniem placówki oświatowej,

- znajomośó przepisów zzakłesu finansów publicznych i rachunkowości,

- znajomość przepisów ustawy ordynacja podatkowa i ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych,

- znajomość zagadnieńzzahesu księgowości budzetowej, sprawozdawczości budżetowej,zasad
inwentaryzacji.
_ umiejętnośó obsługi programu do prowadzeniaksięgowości budżetowej' programów biurowych,
_ samodzielność i operatywność'
_ zaangaŻowani e, rzete l no ś ć' systematyc zno śÓ

- umiej ętność anality cznego myślenia,

- komunikaĘwnośó.

Wymagane dokumenĘ i oświadczenia:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kopie Świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyŻszych lub szkoły średniej, policealnej lub pomafuralnej
oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje' certyfikaty.
4. oświadczenie o korzystaniu w pełni zpraw publicznych i o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie'
5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na określonym stanowisku.
6. Adres i telefon kontaktowy.
7. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu relłutacji
zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.
101 , poz. 926 z późn. zm.)

Dokumenty na|eŻy złoŻyć w terminie do dnia 10 stycznia 2013r. do godz.15.00

oferty z dokumentami kandydaci powinni skJadaćlprzesyłaó w zamkniętych kopertach z opisem:

,,Konkurs na stanowisko Główny Księgorvy'', na adres: II Lo im. Jana Matejki w
Siemianowicach Śląskich, ul. Leśna \,4l _ 104 Siemianowice ŚĘskie.

Inne informacje:

oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.

Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod numerem telęfonu: (032) 220 0236

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie

i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
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