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ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Główny Księgowy w Szkole Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju
Wymiar czasu pracy - 0,15 etatu
Rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony
Zatrudnienie od 1 stycznia 2020 r.

Wymagania niezbędne:

1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta zpełni praw publicznych;
2. niekaralnośc zaprzestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terlorialnego, przeciwko

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
3. Obywatelstwo polskie,
4. Wykształcenie wyzsze magisterskie ekonomiczne,
5. spełnienie jednego zponiższych warunków:

a) ukończenie ekonomicznychjednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych
wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub

ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki
w księgowości,

b) ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co

najmniej 6-1etniej praktyki w księgowości

c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniający do usługowego pfowadzęnia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzęnta
ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnieńrachunkowości budzetowej,

2) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

4) znajomość przepisów podatkowych,

5) znajomość przepisów płacowych,

6) znajomość przepisów ZUS,

7) znaj omość przepisów wynikający ch z Kan,ty Nauczyciela,

J



8) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych VULCAN,
płacowych ,,Płatnik"

9) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.,

10) umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Scisła współpraca z Dyrektorem w sprawach planowania i rea|izacjt budzetu szkoły.
ż, Podejmowanie decyzji w spfawachrealizacji zadań finansowych.
3. Nadzór nad prawidłowym przechowywanięm t zabezpieczeniem dokumentacji

księgowej ifinansowej.
4. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartoŚci

niematerialnych i prawnych.
5. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i finansowej.
6, Nadzór nad ochroną danych osobowych dotyczących wynagradzaniapracowników.
7 . Nadzór nad terminowym i prawidłowyrr prowad zenięm inw entaryzacji.
8. Kontrola rzetelności opracowania sprawoz dań i analiz finansowych.
9 . Kontrola prawidłowości prowa dzęnia operacj i księgowo-fi nansowych,
10. Ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie zgodnie z ptzeptsarli

o rachunkowości budżetowej oraz zarządzęnlaml i wlycznymi w sprawie realizacjl
planu i budżetu oraz obsługi finansowo-księgowej szkoły,

1 1, Ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań określonych
w przepisach szczególnych w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych.

1 2. Podnoszenie kwalifikacji.
1 3. Wykonywanie innych zadań wynikaj ący ch z przepisów prawa.
14. Sumięnne stararm.e wykonywanie powierzonych obowiązkow, stosowanie się do

poleceń przełożonego.
15. Rzetelnę i terminowę załatwianie spraw .

16. Znajomośó przepisów prawa finansowego, prawa administracyjnego
i innych przepisów prawnych dotyczących realizowanych zadań,

17. Przęstrzeganie przepisów BHP,
7 8, P rzęstrzeganie dyscypliny pracy.
1 9. Ponoszenie odpowiędzialności za:

-r e alizacj ę pr zy dzielony ch zad ań i ob o wi ązków,
-ścisłę stosowanie przepisów prawa materialnego i procedur prawem nakazanych oraz
instrukcj i kancelaryjnej,
-zgodne z prawęm 1 przęznaazeniem użytkowanie i przechowlłvanie pieczęci
urzędowych,
-tetminowo ś c załatlv iani a spraw,
-ochronę danych osobowych w systemie informatycznym,
-należyĄe ewidencjonowanie akt spraw, zbiorów zarządzeń, spisów spraw, rejestrów,
-powierzone mienie i wyposażenie.



Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

praca wykonyłvanabędzie w Szkole Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju (siedztba szkołY

mieści .ię *-budynku BSCK - I piętro). Praca przy komputerze, wymagająca

wymuszonej pozycji ciała. Naizędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon,

drukarka. Budvnet jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w godzinach pracy

szkoły (od 8.00 do 20.00) w dni tygodnia l godziny pracy do ustalenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzed zającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaŹnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostc. , * rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

,po1"""rr"i oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest ntższy niż 60ń,

Wymagane dokumenĘ:

1) List motywacyjny.CV z dokładnyn opisem przebiegu pracy zawodowej, podpisany

osobiście

2) Oryginał kwestionańusza osobowego. (Załączntknr I)

3) Kserokopie świadectw pracy ( poświadczonęprzęzkandydata zazgodnoŚĆ z orYginałem).

4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przęz kandydata za zgodnoŚc z orYgtnałem)

potwierdzaj ące kwalifikacj e i wykształcenie zawodowe.

6) Podpisane odręcznie oświadczenie o :

a) pełnej zdolności do czynności prawnych orazkorzystaniu zpełntpraw PublicznYch,

b) tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyŚlne PrzestęPstwo
ścigane z oskarżenta publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) posiadanym oblłvatelstwie,

d)stanie zdrowtapozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego w Szkole

Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju,

e) treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartYch w mojej

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

f) Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

8) oświadczente, zekandydat nie był karany zakazęm pełnienia funkcji kierowniczYch

zw tązany ch z dysp onowani em śro dkami publi cznymi.

Dokumenty aplikacyjne: list motyr,vacyjny, CV powinny byĆ opatrzone klauzulą: ,,WYrazam

zgodę na przetwarŹanie moich danych osobowych zawartych w ofercie PracY dla Potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.



Wymagane dokurnenty aplikacyjne na\eży składać (w sekretariacie) lub przesłać w terminie do

dnta27 grudnia 2019 do godz. 12.00 na adres Szkoła Muzyczna I st. w Busku-Zdroju, ul.

Mickiewicza22,28-100 Busko-Zdrój Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonyn terminie

nie będą rozpatrywule.

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Muzycznej I st. w Busku-Zdroju ul. MickiewiczaZZ, w dniu

27 grudnia2019 r. o godz.14:00

Dodatkowe informacje możnauzyskać pod numerem telefonu 882 723 419

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie intemetowej

]yywsuyczna.busko,pl w zakładcę Praca. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa
powołana ptzęz dyrektora szkoły, O terminie Tozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną

powiadomieni indyłvidualnie.
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