Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko: Główny
Księgowy
I. Wymagania
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią
praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnia policealną lub pomaturalną szkołę średnią ekonomiczną i posiada 6 letnia praktykę w
księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub
certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.
5. Posiada co najmniej 3 letni staż na stanowiskach kierowniczych.
II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych, o
podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od osób prawnych,
rozliczeń ZUS, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
2. Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programu PŁATNIK, programu
finansowo – księgowego i płac;
3. Znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem zakładu.
III. Wymagane dokumenty
1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
2. Oświadczenie kandydata, że nie była prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
3. Oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi;
4. Oświadczenie RODO;
5. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.
IV. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na
stanowisko Główny Ksiegowy” w sekretariacie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach
lub przesłać na adres: Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ul. Dworcowa 11 58-530
Kowary, w terminie do dnia 19.04.2019 roku do godziny 15:00.
V. Informacje dodatkowe:
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie. Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach.
Informujemy także, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Kowary, dnia 11.04.2019 roku

