POWATOWY

?l|rcND KATASTRAI,ffY

we Wroclawiu
ul. T. Ko8ciuszki 131
50-440

Wrochw

0e)

Powiatowy Zaklad Katastralny we Wroclawiu
ul. Tadeusza Ko5ciuszki 131, 50-440 Wrocfaw
oglasza otwarty i konkurenryjny nab6r na wolne stanowisko urzqdnicze
KStEGOWY, STARSZY KSTEGOWY

(w zaleino6ci od kwalifikacji)

w Dziale Finansowo-Ksiqgowym

(KF)

Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Taklad Katastralny we Wroctawiu - Dzial Finansowo-Ksiqgowy,
ul. Tadeusza KoSciuszki 131, 50-440 Wrocfaw;

Wymiar czasu pracy:
1 etat - pelny wymiar czasu;
1. Wymagania niezbqdne:

a) wyksztalcenie
b)

c)
d)
e)

wy2sze ekonomiczne bqd2 wyksztafcenie wy2sze i ekonomiczne studia podyplomowe o
kierunkach rachunkowo6i, finanse,
spelnienie wymagari okre6lonych dla stanowisk urzqdniczych w art. 6. ustawy z dnia 2t listopada 2008 r. o
pracownikach samorzqdowych ( Dz. U. 20!6, poz. 9021,
znajomoSifunkcjonowania administracji publicznej,
znajomo6i przepis6w ustawy o rachunkowoSci oraz przepis6w szczeg6lnych dotyczqcych rachunkowo6ci
bud2etowej,
znajomo6i przepis6w ustawy o finansach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)
e)

do(wiadczenie zawodowe w pracy w kom6rkach finansowo-ksiqgowych, w szczeg6lno6ci
jednostek sektora finans6w publicznych,
umiejqtnodi dobrej organizacji pracy wfasnej oraz pracy w zespole,
znajomo5i pakietu MS Office,
znajomo6i oprogramowania Macrologic ERP,
znajomo56 oprogramowania TurboEwid (Geomatyka-Krak6w).

w kom6rkach

3. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku :

a) kontrola formalno-rachunkowa dokument6w finansowo-ksiqgowych,
b) ewidencja ksiqgowa dokument6w zgodnie z Zakladowym Planem Kont, obowiqzujqcymi

c)

przepisami oraz
sztukq ksiqgowq,
bie2qca weryfikacja zgodno6ci danych finansowych w zintegrowanych systemach TurboEWlD i Macrologic
ERP,

d)
e)

f)

g)

uzgadnianie na koniec miesiqca sald kont oraz stanu rozrachunk6w,
okresowe uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetycznq,
przygotowywanie danych oraz sporzqdzanie sprawozdaf bud2etowych, statystycznych oraz sprawozdania
finansowego,
wykonywanie innych czynno5ci w celu zapewnienia prowadzenia ksiqg rachunkowych jednostki rzetelnie,
bezblqdnie, sprawdzalnie i na bie2qco.

4. Informacja

o warunkach pracy:
praca
a)
biurowa w siedzibie jednostki,
b) budynek i ciqgi komunikacyjne o szerokorici umo2liwiajqcej poruszanie siq w6zkiem inwalidzkim,
c) biuro znajduje sig na lV piqtrze budynku wyposa2onego w windy,
d) praca przy monitorze powy2ej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oswietleniu,

e) na stanowisku nie wystqpujq czynniki szkodliwe, wiqkszoSi czynnodci wykonywana jest
siedzqcej.

w

pozycji

5. Wymagane dokumenty i o5wiadczenia:

a) list motywacyjny,
b) 2yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowei (szczeg6rowe cV),
c) kserokopie dokument6w po6wiadczajqcych wyksztalcenie (dyplom rub zaswiadczenie
o stanie odbytych
d)

studi6w) ,

kserokopie dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje, zaSwiadczenia

szkoleniach,

e) oiwiadczenia
0
g)

kandydata

o

korzystaniu

z pefni praw publicznych i o

popelnione umy6lnie,
kserokopie Swiadectw pracy rub zaswiadczenia o odbytym
sta2u,

o ukonczonych kursach

lub

niekaralnosci za przestepstwo

kwestionariusz osobowy - do pobrania na stronie internetowej,
Biuletynu Informacji publicznej
PowiatowegoZak|aduKatastra|negoweWroc|awiu

h) inne dodatkowe

dokumenty

niepelnosprawnodci.

o

posiadanych kwalifikacjach, umiejqtnosciach

oraz

o

stopniu

6. Inne Inforrnacje:
Wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepefnosprawnych
wynosi poni2ej 6 % .

i

7. Termin i miejsce skladania dokument6w:

wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y skladai osobiscie w
siedzibie powiatowego Zakladu Katastralnego we

wroclawiu przy ul' Tadeusza Koiciuszki 131 w pokoju nr 316 ill piqtro
sekretariat pZK lub pocztq na adres
Powiatowego Zakladu Katastralnego we wroclawiu, ul. Tadeusza
Kodciuszki L3t,s}-44owrocfaw z dopiskiem:

Dotyczy naboru no stanowisko w Dziale Finonsowo_Ksiqgowym

w terminie do dnia 27 czerwca2OtT r. do godz. 14:00.

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplynq

do

Powiatowego Zakladu Katastralnego

wymienionym terminie, nie bqdq rozpatrywane.

we wrocfawiu po

wy2ej

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6towe cV, (z
uwzglqdnieniem dokladnego przebiegu kariery

zawodowej) powinny by6 opatrzone klauzulq:

wyraiam zgodq no przetworzonie moich danych osobowych zawartych
w ofercie procy dla potrzeb niezbqdnych do

realizocji procesu rekrutacji, zgodnie z ustowq z dnio 29 sierpnio
i.997 r. o ochronie danych osobowych
poz' 922)oraz ustawq z dnia 27 tistopodo 2008 r. o pracownikach
samorzqdowych (Dz.lJ. 2016, poz.

(Dz.u. 20L6,

902).

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji publicznej oraz na
tablicy informacyjnej Powiatowego Zakladu Katastralnego we wrocfawiu, ul.
Tadeusza Kosciuszki 131, na lll
piqtrze.

Wroclaw, dnia 13.06.2017 r.
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