
KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
GOSTYNINIE OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Referenta ds. ksi gowo cię ś

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezb dne:ę

a) wykszta cenie  minimum rednieł ś

b) znajomo  ustawy o pomocy spo ecznejść ł

c) znajomo  ustawy o rachunkowo ciść ś

d) znajomo  ustawy o finansach publicznych ść

e) obs uga programu  finansowo-ksi gowego  ł ę Ksi gowo    bud etowa ę ść ż

    Roman i Tadeusz Groszek

f) sta  pracy 5 lat  – do wiadczenie zawodowe w ksi gowo ciż ś ę ś

g) niekaralno  prawomocnym wyrokiem s du za umy lne przest pstwo ciganeść ą ś ę ś

    z oskar enia publicznego lub umy lne przest pstwo skarboweż ś ę

h) pe na zdolno  do czynno ci prawnych i korzystanie z pe ni praw publicznychł ść ś ł

2) wymagania dodatkowe:

a) umiej tno  pracy z lud mię ść ź

b) rzetelno  i terminowość ść

c) bardzo dobra znajomo  obs ugi komputeraść ł

2. Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku:

a)  obsługa finansowo – księgowa dokumentów MOPS

b)  przygotowywanie danych do meldunków miesi cznych, sprawozdaę ń

      miesi cznych, kwartalnych, rocznychę

     

3. Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy;

2) Curriculum Vitae

3) list motywacyjny;

4) kserokopie dyplomów, wiadectw potwierdzaj cych wykszta cenie kandydata;ś ą ł



5) kserokopie wiadectw pracy potwierdzaj ce do wiadczenie zawodoweś ą ś

6) o wiadczenie o niekaralno ci.ś ś

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) termin: do  06 kwietnia 2018 roku

2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkni tej, podpisanej kopercie  ę

    z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta ds. ksi gowo ci ” osobi cie lub listemę ś ś

    poleconym;

3) miejsce:

Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej w Gostyninie, ś ł

ul. Parkowa 22,  09-500 Gostynin Pokój Nr 10

5. Dodatkowe informacje:

1) kandydaci spe niaj cy wymogi formalne zostanł ą ą poinformowani o  terminie

    post powania sprawdzaj cego;ę ą

2) informacja o wyniku naboru zostanie og oszona w BIP Urz du Miasta Gostynina oraz ł ę

na tablicy informacyjnej MOPS w Gostyninie.

                                                                                                   
                                                                    Kierownik MOPS w Gostyninie

             mgr Renata Zagórska
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