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*,p oaąlzn bŃxńóflffiH $§SfilB8§tanowisko księgowego w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie zgodnie z Ustawą z dnia 21 listoPada

2008 r. o pracownikach samorządoł\Tch (Dz.U. 2016, poz. 9O2) oglasza nabór na stanowisko:

Księgowy

Wymiar czasu pracy: Yz etatu (20 godzin)

Zatrudnienie: Umowa o pracę naczas nieokreślony

Planowanie zatrudnienia: 1 listopada 2019 r,

Wymagania:

Wymagania niezbędne:
. wyksźałcęnie: Wższeekonomiczne (preferowane: rachunkowoŚĆ, finanse), i Posiada co

najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

. doświad czenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych,

. batdzodobra znajomość zasadrachunkowości, przepisów dotyczącychprawa bilansowego,

podatkowe go, znĄomość aktualnych regulacji ZUS,

. majomośó ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, zamówięniach PublicznYch,

. znaj omośó procesów finansowo_księgowych i sprawoz dawczy ch,

. pełna zdolność do czynności prawnych,

. pełnia praw publicznych,

. obywatelstwo polskie,

. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności insĘńucji pństwowych oraz samorządowi

terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumęntów lub zaprzestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
. znajomość zasad księgowości w układzie finansowym i w układzie zadaniowym

w j ednostkach oświatowych,
. zdolności analityczne i planistyczne, umiejętność wnikliwej oceny faktóW

. umiejętność opracowywania planów i sprawozdań,

. systematyczhość i konsekwencja w działaniu,

. łatwośó nawiąywania kontaktów.

5. Wymagane dokumenĘ:
. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

. CV wtaz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na prześłarzanię danYch osobowYch
, (zgodnie z Ustawą z dnia ż9 slerpnia 1997 r. o ochronie danych osobowYch Dz, U,

zż016 r.,poz,922 zpóźn. zm,)
. kserokopie dokumentów potwierdzĄących: wykształcenie, doŚwiadczenie zawodowe, staŻ

pracy,
. innę dokumenĘ potwierdzające posiadane kwalif,rkacji
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. oświadczenie kandydata o korzystaniu zpełni praw publicznych, o niekaralności zaumyśle
i nieumyślne przestępstwo kame i skarbowe zawierające własnoręczny podpis.

Forma i termin składania ofeń:
Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie przy
ul. Wyspińskiego 20,w sekretariacie w zamkniętej kopercie zpodanym adresem i numerem
telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

,,Nabór na stanowisko księgowego" do dnia 18 października2019 r., do godz. 1500.

Oferty dostarczone po terminie nie będąrozpatrywane.
Kandydaci zostanątelefonicznie powiadomieni o tęrminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferent może unieważnić nabór bez podaniaprzyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły i na stronie
Biule§nu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.
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