
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

w lJrzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

specjalista - Wydział Finansowy

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pństwa człoŃowskiego Unii Europejskiej lub

innego pństwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub

przepisów prawa wspólnotowego, przysfuguje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

ż) wyksźałcenie: średnie ogólne lub zawodowe,
3) stńpracy: co najmniej 3 letni,
4) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowanaopinia.

Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: umiejętnośó skutecznej komunikacj i oraz pracy w zespole,
odpowiedzialność, starannośó, dokładnośó, rzetelnośó, cierpliwośó, samodzielnośó,
kreałwnośó, zaangażowanie, zdolnośó do samodzielnej pracy w warunkach stresu,

pozyĘwne podejście do obyłvatela,

ż) umiejętności zawodowe: umiejętnośó stosowania przepisów z następujących aktów
prawnych: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa
o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 wrzęśnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó ochrona wańości
pieniężnych przechow;.wanych i transportowanych przezprzedsiębiorców i inne jednostki

organizacyjne. Umiejętnośó sporządzania dokumentacji kasowej, identyfikacji polskich
znaków pieniężnych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Dokonywanie operacji pieniężnych w programie komputerowym _ moduł KASA,
2) Pr4ljmowanie na podstawie właściwych dowodów wszelkich należnoŚci

i odprowadzanie ich do banku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Podejmowanie z banku środków pieniężnych.
4) Dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie zę środków podjętych na tęn cęl

z właściwych rachunków bankowych w terminie określonym obowiązującymi przepisami,

)

3.



5) Prowadzenie obowiąĄącej dokumentacji doĘczącej kasy - ujmowanie wszelkich wpłat

i wypłat w raportach kasowych, chronologicznie wg dokonywanych operacji kasowych

oddzięlnie dla:

a) dochodów (wynikające z modułów: WIWA, WIWA_OT, WIWA_OP, WIWA_
R, WIWA-T), nalezności z tutyfu opłat parkingowych, pozostałe dochody,

depozyty i wydatki,
b) dochodów i wydatków ZFSS,
c) dochodów (najem, dzierżawa itp.),

d) dochodów - gospodarka odpadami.
6) .Dokonl.wanie operacji pieniężnych w programie komputerowym - SYSTEmEG.
7) prryjmowanie wpłat z $ufu opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie pojazdów

w strefie płatlrego parkowania w Nysie na drogach gminnych.

8) Codzienne odprowadzanie przyjętej gotówki do banku.

9) Aktywna współpraca zposzczególnymi stanowiskami pracy Wydziału Finansowego oraz

pozostĄmi wydziałami Urzędu.
10) W uzasadnionych prrypadkach, jezeli wymagają tego potrzeby organizacyjne urzędu -

obsługa punktu likwidatury.
11) Na 

""u, 

-obrłogi 
punktu likwidatury przęz praaownika kasy nr 1, prowadzenie gospodarki

i ewidencji druków ścisłego zarachowania.
12) Wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikĘch zpotrzeb Wydziału Finansowego

i Urzędu, jeżelinie są sprzeczne zprzepisami prawa lub umową o pracę.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze cza§Jpracy,
ż) wlposażenie stanowiskapraayi biurko, komputer, drukarka, telefon, liczarka do banknotów,

3) ftzyczne warunki pracy: praaa z obsługą komputera wymagĄąca sprawnoŚci obu rąk

i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biuro\ily ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera

powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4) uciążliwości ftryczne występujące w miejscu wykonywania crynnoŚci zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosfupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia, pracownik jest narazony na syndrom Sicca.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w lJrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej orazzŃrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczYŁ 6%.

6. \ilymagane dokumenĘ:

a) list moĘwacyjny,
b) życiorys curriculum vitae z informacjami o wyksźałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub Komórce Kadr w Wydziale Administracyjnym Urzędu

Miejskiego w Nysie,
d) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowY

o pracę,

e) kserokopia świadęctwa ukończenia szkoły średniej,



kserokopie zaświadęzęń o ukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat
takie posiada),

opinie, referencje (eżeli kandydat takie posiada),
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,

oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumenfu
potwierdzaj ącą znaj omo śó jęryka polskiego :

. ceĘfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin
zjęzyka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym,
wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Jęryka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tfumaęza
prąrsięgłego wydane przez Ministra sprawiedliwości.

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego
z art. l3a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. IJ. z 20l4r. poz.
1202)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Komórce Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w lJrzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl,

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na Qzas określony lub na czas nie określony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,rDoĘcry naboru na stanowisko
specjalisĘ w Wydziale Finansowym" naleĘ składać osobiście w sekretariacie Urzędu
Mieiskieeo_wNysie ul. Kolejowa 15 pok. l02 w terminie do dnia 25stycznia 2016r. do
g,d;. .łE.?:.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji
Publicznej oraztablicy informacyjnelwUrzędzieMiejskimwNysie przyll. Kolejowej l5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny byó
opatrzone klauzulą i podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia I997r. o ochronie danych osobowych @z. U. z 2014r.,poz.1182) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 20|4r., poz.1202).
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