Nabóf nr 7/2017 na Wolnestanowiskourzędniczepracownikasamorządowego.
podinspektorads' obsługikasy.
cniewkowo,16.01.2017
r.
Burmistrz Gniewkowa
ogłasza nabór
nr
I/2o!7 la wolne stanowisko urzędnicze pracownika
samorządowego - podinspektora ds' obsługi kasy w Urzędzie Mieiskim w
Gniewkowie przy ul.I7 Svcznia 11
1'Wymaganianiezbędne:
a) Posiadanieobywatelstwapolskiego,
b) Posiadanie pełnejzdolnoścido czynrrościprawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
c) Wyksftałcenie
co najrnniejśrednic,
d) niekaralność
za umyślne
pżestępstwościgane
z oskarżenia
publicznegolub umyślne
pŻestępstwoskarbowe'
ę) posiadadoświadczęnie
zawodowęminimum3 lata'
2. Wynagania dodatkowe:
a) prefelowaneWykształcenie
Wyzsfe,
b] dokładność
skrupuiatność,
c] dyspozycyjność,
samodzie]ność
i kleat}'Wność
W działaniu,
dJ znajomość:
ustawy o samorfądzie gminnym, ustawy o finansach pub]icznych,
ustawy o rachunkoWości,
pŹepjsóW prawa samorządoWego,
eJ dobra znajomość
obsługikomputela w zakresie środowiskaWindows (pakiet Ms
0tftce),
f,J znajomość
obsługiuIządzeńbiurowych
g) gotowość
podjęciapracy f dniem 01'02'201'7|okL|'
3. ZakresWykolj^'anych zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie
Las1Ur,/ędu
Miej}|iego'
b) wydawanie kwitariuszy pżychodowych, bloczków mandatowych,legitymacji
ubezpieczeniowych
dla człoŃów rodzini pracowników,kalt dlogowychna
samochód służbowy,arkuszy spisu z natwy wmf z prowadzeniemksięgi druków
ścisłego
zarachort'aniadla w/w potŻeb.
c) w}płacanięzaliczek pieniężnychpracownikomi termillowe ich tozliczarie.
d) W1'płacanie
poborówpracownikomlub przelewanieich na kontaosobistę.
e) Przyjmowanie wpłatgotó\łkowych.
fl Dokonywanie wpłatna podstawięzatwierdzonychdo wypłatydowodów'
g) odprowadzaniewpłatna mchuIll<ibaŃowe.
h) Przyjmowanie do dępoz)tugotówki, gwarancjii prowadzenieewidencji rzeczy
prziętych do dępozytu.
i) odp.owadzaniegotówkiprzechowywanej
w ustalonych
w kasie,a niew1płaconej
teminach.
j) Pobieranie gotówki z baaku czękiem. celem dokonaniawypłatoraz dla uzupełnienia
pogotowiakasowego.

k) Sporządzarrierapońów kasowych dotyczącychoperacjikasowych z:więalych z
ltykonJrvaniem budzetu,pŹyjmowaniem i odplowadzaniemgotówki z tytułu
opłali innychnaIeżności.
nodaIkó\,\.
l) Sporządzaoierapońów kasorvychdo rachuŃów otwartychna potzeby UĘędu
Miejskiego.
m) Prowadzeniepogotowiakasowegow ranach ustalonejwysokości'
n) Dokonywanie qryłat do\łodówksięgowych zatwierdzonychdo urypłatyprZęZ
Butmistrza i Skarbnika Gminy. a mianowicie: faktur,rachuŃów, list płatniczych,
delegacji,zaliczekdo rorliczenia,itp.
o) Podejmowanieśrodkórł''
pieniężnychz rachuŃów bankowych,bezpieczne
plzętanspoltowanię
tych środków
i ich ząbezpieczenię.
p) Tenninowerozliczanięsięz gotówkipochodzącej
z inłasapodatku'
q) RozliczanieiŃasenta z pobołuopłatytalgowej'
r) Prowadzenieewidencji drulrów ścisłego
farachowaniadla potrzebUrzędu.
s) Znajomość
przepisówplawnychi olzecznittltaobowiqzujących
na stanowiskupracy.
4. Wymagane dokumenty aplikacyine:
1l
2)
3l
4]
5)
6J

list motywacyjnyj
życiolys- curliculum vitae;
kopia dowodu osobistego,
kwestionariuszosobowy*;
kserokopie dyplomów lub świadectwpotwieIdzajqcychwykształcenie;
Kopie dokumentów potwieldzających doświadczenjezawodowe fświadectwa
prac, zaświadczenia
o zatrudnieniuJ
7) Kopie dokumentóW potwierdzającedodatkowe kwalifikacje [ukończone studia,
kursy,certyfikafyJ
B) oświadczenia*]
a) o zapoznaniusię z aktua]nymIegulaminemnabolu,
b] o Wylażeniuzgody na plzetwaEanie danychosobowych,
cJ o blaku plawomocnego lr,yroku sqdu skazujące8oza umyślneprzestępstwo
ściganez oskalżeniapub]icznegolub umyślneprzestępstwoskarbowe oraz o pełnej
zdo]ności
do czynnościplawnych i kolzystaniu z pełnipraw publicznych'
9J infolmacja o kontakto\ĄJrm
numelze telefonicznym'
5. Dokumenty dodatkowe- kserokopie:
1) referencji;
2) innych dokumentów pot\'vierdzającychprzydatnośćdo pracy na danym
stanowisku.
6. Komplet dokumentów \a|eży złożyćosobiścielub przysłać pocztą do dnia 2 6
stycznia 2077 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpłynięcia dokumentów do
Urzędu)
uwaglI
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z
dopiskiemr ,,Dotvczv naboru nr 1/2017 na stanowisko pracownika
Gniewkowie" na adres :

Urząd Miejski, ul.17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo'
Dokumenty aplikacyjne,które wpt}ną do Urzędu Miejskiego Gniewkowa po upb-Wie
terminu do ich składanianie będąrozpatry.lvane.
o mieiscu, czasie i plocedulze selekcji, kandydatów powiadamia się ind}.widua|nie
.|r^d'

tA]Af^ni.7ń1

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Pub]icznei
r!Ąałgeńc]gkqlq9.bąZaS!!.BD oraz na tablicy ogłoszeńUŹędu Miejskiego Gniewkowo.

*Kwestionariusz osobowy oraz wzór oś]wiadczeńo zapofnaniu się f aktua]n}m regulaminem naboru' o
wyrażeniu zgody na przetwarfanie danych osobo\,l,ychna potrzeby rckrutacji i o braku pBwomocnego
wyroku skaiu;ą..go za umyśtne przestępstlvo ścigane z oskarżenia pub]icznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdotności do .zynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publlcznych można pobmć osobiściew Biu.ze obsfugi K]ienta Urzędu Miejskiego Gniewko\^/opŹy ul' 17
stycznia 11 lub ze strony intemetowej www.gni€łt'kowo'bazagmin.pl
l

