
GZEAS.2110.1.2.2019 

DYREKTOR  

GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W GOŁUCHOWIE 

ogłasza nabór na wolne od dnia 20.03.2019 r. stanowisko pracy 

 

Referent  

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gołuchowie 

63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1 

 

Wymiar etatu:  

pełen etat 

 

Rodzaj zatrudnienia: 

Umowa o pracę na okres do 6 miesięcy z możliwością: 

• wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, 

• przedłużenia umowy, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 

 

Wymagania niezbędne: 

1. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.): 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego, 

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

c) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku 

referent realizujący niżej wymieniony zakres zadań, 

d) posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),                     

o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,  

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

f) nieposzlakowana opinia. 

2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. Znajomość dokumentacji oraz procedur administracyjnych. 
2. Znajomość przepisów prawa: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, 

ustawa o rachunkowości, ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego, rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami RP, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
Klasyfikacji Środków Trwałych oraz inne wynikające z pracy na danym stanowisku. 

3. Predyspozycje osobowościowe: zdolność analitycznego myślenia, skutecznego porozumiewania 
się, umiejętność sprawnej organizacji pracy, praca w grupie, komunikatywność, samodzielność                      
i odpowiedzialność, rzetelność i terminowość, systematyczność, opanowanie i cierpliwość. 

4. Inne: 
a) doświadczenie zawodowe: preferowana praca w samorządzie na stanowisku ds. finansowo-

księgowym, 
b) preferowany profil (specjalność): studia wyższe z zakresu ekonomii, finansów, administracji 



c) znajomość obsługi komputera, w szczególności dobra obsługa edytora tekstu oraz arkusza 
kalkulacyjnego,  

d) prawo jazdy. 
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Dekretowanie dokumentów księgowych dotyczących dochodów GZEAS oraz szkół prowadzonych 

przez gminę Gołuchów.  

2. Prowadzenie ewidencji księgowej opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat              

za wyżywienie, pobieranych przez przedszkola.  

3. Rozliczanie wyciągów bankowych rachunku prowadzonego przez GZEAS w zakresie dochodów. 

4. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem środków trwałych do ewidencji. 

5. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych GZEAS i szkół prowadzonych przez gminę 

Gołuchów. 

6. Inwentaryzacja środków trwałych. 

7. Przygotowywanie i wprowadzenie do systemu informatycznego danych do sprawozdań 

dotyczących środków trwałych. 

8. Prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją, rozliczaniem i odprowadzaniem podatku VAT 

dla GZEAS i szkół prowadzonych przez gminę Gołuchów. 

9. Zastępstwo pracownika ds. księgowości budżetowej w czasie jego nieobecności. 

10. Współdziałanie ze szkołami funkcjonującymi na terenie gminy Gołuchów.  

11. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań. 

12. Wykonywanie innych prac wchodzących w zakres działania GZEAS nieobjętych niniejszym 
zakresem, a zleconych przez głównego księgowego i dyrektora GZEAS.    

 
Wymagane dokumenty: 

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru, 

2. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia - kserokopie, 

3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (jeśli kandydat posiada) - kserokopie, 

4. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy 

zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik 

ubiega się o zatrudnienie - kserokopie, 

5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe, 

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 

praw  publicznych, 

7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku 

urzędniczym, 

8. oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych                               

w procedurze naboru na stanowisko Referent zgodnie z poniższą formułą:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, w procesie rekrutacji,   

w zakresie wykraczającym poza katalog danych zawartych w Kodeksie pracy, na stanowisko „Referent”, 

ogłoszonym dnia 18 lutego 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gołuchowie oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie  Danych Osobowych.” 

 

 

 

 

 



Warunki pracy na stanowisku: 

1. stanowisko pracy w księgowości Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół                          

w Gołuchowie, 

2. wymiar czasu pracy – pełen etat, 

3. praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 730do 1530, 

4. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.                            

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936), oraz  

Regulaminem wynagradzania pracowników GZEAS w Gołuchowie, 

5. lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze budynku Urzędu 

Gminy w Gołuchowie, budynek wyposażony jest w podjazd do wysokości parteru.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: 

• osobiście w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Gołuchowie 

(p. 24), lub 

• pocztą elektroniczną na adres: oswiata@goluchow.pl w przypadku posiadanych uprawnień     

do podpisu elektronicznego, lub  

• pocztą tradycyjną na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gołuchowie, 

ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów. 

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru                                

na stanowisko pracy „Referent ”, w terminie do dnia 11.03.2019r., do godz. 1000. 

 

Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

/www.bip.goluchow.pl/ w zakładce: „Oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu 

Gminy w Gołuchowie. 

 

Informuje się iż w miesiącu styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                                        

w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.                      

 

 
 
 
         Dyrektor 

     Gminnego Zespołu  
   Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

         w Gołuchowie 
 

/-/ Krystyna Kubiak 
 
 
 
 
 
Data ogłoszenia: 26.02.2019 r.      

 

mailto:oswiata@goluchow.pl


Załącznik 
 
 

KWSTIONARIUSZ OSOBOWY 
 
 

1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Imiona rodziców …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
zawód , specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowa, data ukończenia nauki lub 
rozpoczęcia – w przypadku jej trwania) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1- 4 są zgodne z dowodem osobistym seria …………………. 
Nr ………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………….... 
lub innym dowodem tożsamości ………………………………………………………………………………………….... 

 
 
 
 
…………………………………………………     …………………………………………… 
                  (miejscowość, data)             (podpis osoby ubiegającej się 

 o zatrudnienie) 


