
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  

(tj. Dz. U. z dnia 11 lipca 2019r. poz. 1282).  

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

 Ludów Polski 16, 57 – 100 Strzelin 

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim - 1 etat. 

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 

I. Niezbędne: 

 

1) Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów UE lub innych państw, których 

obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów 

prawa wspólnotowego prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

3) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

4) Ukończone: 

a. ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne 

studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub 

b. średnia, policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku 

rachunkowość i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości; 

5) 3 – letni staż w administracji samorządowej lub w służbach cywilnych, zagranicznych, 

w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub 

na kierowniczych stanowiskach państwowych. 

6) Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, 

klasyfikacji budżetowej, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o Systemie 

Oświaty oraz Karty Nauczyciela. 

7) Znajomość przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa 

pracy. 

8) Nieposzlakowana opinia. 

9) Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 

 

II. Dodatkowe: 

 

1) Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych /w tym programu 

„ KSIEGOWOŚĆ I PŁACE OPTIVUM VULCAN”. 

2) Umiejętność obsługi programów: WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER, 

OUTLOOK. 

3) Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej. 

4) Operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań. 

5) Wysoka kultura osobista. 

6) Komunikatywność. 

7) Samodzielność i odpowiedzialność. 

 



III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje: 

 

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 

3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 

planem finansowym. 

4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych. 

5) Sporządzanie sprawozdań finansowych. 

6) Przygotowanie planów ekonomiczno-finansowych jednostki. 

7) Sporządzanie deklaracji podatkowych. 

8) Sporządzanie deklaracji ZUS. 

9) Wykonywanie innych zadań związanych z gospodarką finansową placówki. 

10) Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych. 

11) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub 

przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji 

głównego księgowego. 

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku 

 

Miejsce pracy:  Praca w  budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Ludowie Polskim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Nie występują bariery 

architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń 

sanitarnych. 

Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, 

prowadzeniem rozmów telefonicznych, obsługą klientów wewnętrznych i sporadycznie 

zewnętrznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. 

 

IVa. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CKZiU w Ludowie Polskim w 

poprzednim miesiącu jest mniejszy niż 6%. 

 

V. Wymagane dokumenty: 

 

1) List motywacyjny. 

2) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV). 

3) Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (odpis dyplomu, 

zaświadczenia o stanie ukończonych studiów, kursów itp.). 

4) Kserokopie świadectw pracy. 

5) Aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na 

stanowisku głównego księgowego.  

6) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w księgowości. 

7) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 

praw publicznych. 

8) Oświadczenie o niekaralności o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 



9) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego danych osobowych zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

 

Wymagane dokumenty winne być opatrzone klauzulą: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na wolne 

kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy, ogłoszonego 1 grudnia 2020 r. i 

prowadzonego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 

101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (tj. Dz. U. 11 lipca 2019r. poz. 1282)” 

 

V. Określenie terminu i miejsca  składania dokumentów: 

 

Dokumenty należy składać w  terminie  do  dnia 21 stycznia 2021 r.  do godz. 10:00  

w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  

„ Nabór na stanowisko głównego księgowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ludowie Polskim”  
osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie 

Polskim pokój nr 17 

lub za pośrednictwem  poczty na adres :    

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

 Ludów Polski 16, 57 – 100 Strzelin  

 

 

Oferty, które wpłyną  po  wskazanym  terminie  nie  będą  rozpatrywane (decyduje data 

wpływu do sekretariatu).  

Informacja   o   wynikach   naboru   umieszczona    będzie   w  Biuletynie  Informacji  

Publicznej  Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim. 

 

 

     Dyrektor CKZiU w Ludowie Polskim 

     (-) Anna Banaś 

 

 


