Załącznik Nr 3

do „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty  w Nysie”



OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w  Nysie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze
w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie   przy ul. Kolejowej 15


GŁÓWNY KSIĘGOWY	
nazwa stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
posiada łącznie co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym,   
	wykształcenie: jedno z poniższych warunków:
	ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnia praktykę w księgowości,
	ukończona średnia,  policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
	jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
	pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
	nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
	stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.


Wymagania dodatkowe:
doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
	obsługa komputera
	znajomość przepisów prawa: ustawa o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym, o systemie oświaty,
	komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, samodzielność.





Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
prowadzenie rachunkowości jednostki;
	wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
	dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
	dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys – curriculum  vitae,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
opinie, referencje,
oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oryginał kwestionariusza osobowego,
koncepcja prowadzenia komórki księgowości.

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny w komórce Kadr Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie ul. Kolejowa 15. lub na stronie internetowej BIP www.nysa.pl . (zakładka jednostki organizacyjne – Gminny Zarząd Oświaty ).
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl . (zakładka jednostki organizacyjne – Gminny Zarząd Oświaty ).
Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na okres próbny ( na czas określony)*, a po tym okresie na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy” należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Zarządu Oświaty   w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 224 w terminie  do dnia 31.01.2008 r.
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zarządu Oświaty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
	Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie przy ul. Kolejowej 15.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

						

..................................................
							    podpis Dyrektora
* niewłaściwe skreślić

