
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

inspektor - \ilydział Finansowy

ltanorviska pl,acv

1. Wymaganianiezbędne:

1) obyłvatelstwo polskie lub obyłvatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
irrnego państwa, którego obylvatelorn, na podstawie umów rrriędzynarodowych 1ub

przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyzsze o kierunku: ekononia, 1inanse, administracja, finanse

i rachunkowość,
3) staż pracy: co najrnniej 3 letni,
4) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicztyc|n,

5) brak skazalria prawotnocnym wyrokiern sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarzenia publicznego lub urnyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowanaopinia.

2. Wymagania dodatkowe pozwalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: komunikatlłvnośó, odpowiedzialność, starannośó,

terminowość, samodzielnośó, dokładnośó, dobra organizacja praay, zdolnośó do

samodzielnej pracy w waruŃach stresu, umiejętnośó pracy w zespole, zdolnośó
pisemnego formułowania myśli, umiejętnośó interpretowania przepisów i ich
wykorzystywanię w praktyce, pozfi5.rvne podejście do klienta,

2) umiejętności zawodowe:

umiejętnośó stosowania przepisów z wymienionych aktów prawnych: 1) ustawy
o finansach publicznych, 2) ustawy o samorządzie gminnlłn, 3) ustawy z dnia
5 września 2076r. (Dz.U. z2016 poz.1454) o szczegóInych zasadach rozltczęńpodatku
od towarów i usfug oraz z dokonywaniem zwrotu środków publicznych
ptzeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałęm środków
pochodzących z budżętu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich
Europejskiego Porozumięnia o Woln)łrn Handlu przęz jednostki samorządu

tery.torialnego, 4) ustawa o podatku od towarów i usług, 5) rozporządzenie Ministra
Rozwoju i Finansowego z dnia 13 września 20I7r. w sprawie rachuŃowości oruz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego
jednostek budzetowych, samorządowych zaŁJadow budzetowych, państwowych

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budzetowych mających siedzibę poza

granicami Rzeczypospolitęj Polskięj,



3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) OrganizaĄapracy polegająca w szczególności na:

a) inicjowaniu i podejmowaniu przedsięwzięć organizacyjnych w celu
zapewnienia właściwej i terminowej reaIizaĄi zadań określonych w budżecię
gminy,

b) kompletowaniu, przechowyw aniu i zab ezpieczaniu alĆ' oraz dokumentów,
c) aktyr;vnej wspóĘracy z poszczególnymi stanowiskami pracy Wydziału

Finansoweg o QTaz pozostĄmi wydziałarri tutej szego Urzędu,
d) przeslrzeganię terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dysclpliny pracy,
e) bieżącymczuwaniu nad realizaĄą zadań finansowych,

2) Uzgadnianie podatku VAT w oparciu o sporządzoną ewidencję zakupu i sprzedaży
wraz zę sporządzeniem w imięniu Urzędu Miejskiego w Nysie cząstkowych deklaracji
VAT.

3) Współpraca z pozostałymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Nysie w zakresie podatku
VAT należnego i naliczonego.

4) Weryfikacja kompletności, poprawności i zgodności przekazanych przez jednostki
orgańzacyjne Gminy Nysa cząstkowych deklaracji VAT, rejestrów VAT, plików JPI(
oraz innych informacji w związl<l ze wspólnym rozliczeniem podatku VAT Gminy
Nysa.

5) Sporządzanie zbiorczej deklaracji podatkowej VAT-7, rejestrów VAT i plików JPK
Gminy Nysa na podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczanych przez
jednostki organizacyjne objęte centralizacją rozlięzęńpodatku VAT w Module Budzęt.' 6) Prowadzęni€vrządzeń księgowych w zakręsię Centralizacji VAT.

7) Gęnerowani e iprzekazywanię Jednolitego Pliku Kontrolnego w terminach określonych
w ustawie, na podstawie plików przekazanych przez jednostki,

8) Sporządzanie korekt cząstkowej deklaracji VAT-7 dla Urzędu Miejskiego w Nysie,
9) Sporządzanie zbiorczej korekty deklaracji VAT-7 dla Gminy Nysa.
10) Przygotowywanie danych do przelewu podatku należnego VAT do Urzędu

Skarbowego w Nysie.
11) WspóĘraca w sprawach związarrych z rozliczaniem VAT z podlegĘmi jednostkami

organizacyjnymi Gminy Nysa objętych cęntraliz acją rozliczeń podatku VAT.
12) WspóĘraaaz urzędem skarbowym w zakresię rozltczęń podatku VAT.
13) Przekazywanie postaci elęktronicznej danych na żądanie organów podatkowych

i organów kontroli skarbowej zapomocą środków komunikacji elęktronicznej lub na
informatycznym no śniku danych.

14) Przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresię dot. VAT.
15) Prowadzenieurządzeń księgowych w zakresie wydatków -przydzielona jednostka,
16) Prowadzenieurządzeń księgowych w zakresie budżętu,
17) Wykony,,vanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych

zleconych przez przełożony ch,

4, Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wyposazenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drŃarka, skaner, ksero, telefon,

3) flzyczne warunki pracy: praca z obsfugą komputera wymagająca sprawności obu rąk
i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera
powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych (wej ście główne po siada po dj azd, winda),

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciązenie kręgosłupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia.



5.

6.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepelnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%o.

Wymagane dokumenĘ:
1) list motywacyjny,
2) życiorys curriculum vitae z informacjami o wyksźałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurzę Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,

4) kserokopie świadectw prac!, zaświadczęnie o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę w celu ustalenia wymaganego stazu pracy,

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

6) kserokopie zaśvłiadczęi o ukończonych kursach i szkolęniach fieżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje (eżeli kandydat takie posiada),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za plzęstępstwo popełnione umyŚlnie, Ścigane

z oskaźenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu

potwierdzaj ącą znajomośó języka polskiego:
. certyfikat znajomości jęzryka polskiego poświadczaj ący zdarry egzaritn

zjęzyka polskiego na poziomię śrędnim ogólnym lub zaawansowanym,

wydany przęz Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończęnie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadęctwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

. świadęctwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu th)macza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,

1 1 ) ks erokopia dokumentu potwi erd zającego niep ełno sprawno śó *

* w przypadku osoby niepełnosprawnejn którazamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego zart. 13a ustawy

z dnia2llistopada 2008r, o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2016r. poz.902, ze zm.)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na

wolnę stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie

internetowej www.nysa.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,Dotyczy naboru na stanowisko

inspektora w Wydziale n'inansowym" na|eży składać osobiście w sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do dnia 5 lutego 2018r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej okręślonym terminię nie będą rozpatrywane.

lnformacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
publicznej oraz tablicy informacyjn Ą w |Jrzędzie Miejskim w Nysie przy ul, Kolejowej 1 5.



WYmagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae. por.virury byc
opatrzone klauzulą i podpisem:

,.Wlzrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnYch do realizacji procesu rekr-utacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o oclrronie danych osobowych (Dz" U. z 20I5r., poz^ 2135 ze zm.) oraz ustawą zdnia
21 listopada 2008r. o pracownikach salnorządowych (Dz" U" z201,6r.,poz.902.zezln.)'',

Data publikac3i ł.Ł o t.zo t sr,


