
Starostwo  Powiatowe  w  Ostrzeszowie

ul.  Zamkowa  31,  63-500  0strzeszów

OGŁASZA  NABÓR

NA  WOLNE  STAN0W18KA  PRACY

Stanowisko  ds.  budżetu,  planowania  i księgowości

l.  Wymagania  niezbędne:

-  obywatelstwo  polskie,

-  posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz korzystanie  w  pełni  z praw

publicznych,

-  wykształcenie:  wyższe  ekonomiczne  (preferowany  kierunek  rachunkowość),

-  rńekaralność  za umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarźenia  publicznego  lub  umyślne

przestępstwo  skarbowe,

-  nieposzlakowana  opinia,

2.  Wymagania  dodatkowe:

-  biegłaobsługakomputeraiurządzeńbiurowych,

-  co najmniej2  - letni  staż  pracy,  preferowane  doświadczenie  w administracji  publicznej,

-  znajomość  zasad  ewidencji  zdarzeń  księgowych  w  jednostce  budżetowej,

-  ogólna  znajomość  funkcjonowania  samorządu  terytońalnego,  w tym  Starostwa  Powiatowego

w Ostrzeszowie,

-  podstawowa  znajomość  przepisów  w zakresie  ustaw  o rachunkowości,  finansów  publicznych,

kodeksu  cywilnego,  ochrony  danych  osobowych.

-  sumienność,  rzetelność,  solidność  i odpowiedzialność,

-  umiejętność  pracy  w zespole,  i organizacji  pracy  własnej,  komunikatywność,  dyskrecja  i

dyspozycyjność.

3.  Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

-  pomoc  przy  opracowywaniu  założeń  do projektu  bridżetu  na rok  następny  i zasad  opracowania

materiałów  planistycznycli  oraz  projektu  budżetu  powiatu,

-  zebranie  wniosków  do projektu  budźetu  Powiatu  od podległych  jednostek  organizacyjnych  oraz

ich  ocena  pod  względem  legalności  izgodności  zzałożeniami  do  budżetu

- opracowanie  projektu  budżetu  Powiatu  wforniie  ucliwały  zzachowaniem  procedury

i harinonogramu  pracy

-  POl]'10C przy opracowywaniri  zmian  do budżetu  w fortnie  ucliwał  w trakcie  jego wykonywania
-  opracowanie  prognozowanych  docliodów  iwydatków  dla  podległych  jednostek

organizacyjnycli  oraz  Starostwa  z uwzględnieniem  zmian  wynikającycli  z wykonywania

bridżetu

-  pomoc  przy  opracowywaniri  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz  zmian  w WPF,

-  opracowanie  informacji  z przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu  za I półrocze

-  opracowanie  rocznego  sprawozdania  z wykonania  budżetu  Powiatu

-  opracowanie  prognozy  łącznej  kwoty  długu  na koniec  roku  budżetowego  i lata  następne,

-  prowadzenie  planów  finansowy  jednostek  organizacyjnycli  powiatu  i icli  zmian  w programie

BESTIA,

-  prowadzenie  księgowości  syntetycznej  i analitycznej  w zakresie  docliodów  Skarbu  Państwa,

-  bieżące  dekretowanie  wyciągów  i dolau'nentów  księgowycli,

-  zapewnienie  teii'ninowego  ściągania  należności  i dochodzenia  roszczeń  spornycli  od dłużników

Skarbu  Państwa,

-  odprowadzanie  docliodów  Skarbu  Państwa  na  racliunek  budżetu  powiatu  oraz  urzędu

wojewódzkiego,

-  sporządzanie  sprawozdań  z wykonania  planu  docliodów  związanych  z realizacją  zadań  z

zakresu  administracji  rzadowej  RB-27  ZZ,



sporządzanie  sprawozdań  o stanie  zobowiązań  oraz  należności  Skarbu  Państwa  z tytułu

wykonywania  przez  jednostki  sa'inorządu  terytorialnego  zadań  zleconycli  Rb ZN,

sporządzanie  sprawozdań  o dochodacli  wykonanych  i stanie  należności  z tytułu  gospodarowania

nierucliomościami  Skarbu  Państwa,

4.  Informacja  o warunkach  pracy  na  danym  stanowisku:

Stanowisko  pracy  związane  z  pracą  przy  komputerze,  kontaktem  z interesantem,

przemieszczaniem  się  w  budynku,  rozmowami  telefonicznymi,  wyjazdami  służbowymi.

Bezpieczne  warunki  pracy  na stanowisku.

5.  Wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepelnosprawnych:

W miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia,  wskaźnik  zatrudnienia  osób

niepełnosprawnych  w jednostce,  w  rozumieniu  przepisów  o rehabilitacji  zawodowej  i

społecznej  oraz  zatrudnierńu  osób  niepełnosprawnych,  wynosi  więcej  niż  6%.

6.  Wymagane  dokumenty:

-  list  motywacyjny;

-  życiorys  (CV);

-  kwestionariusz  osobowy;

-  dokumenty  poświadczające  wykształcenie  -  kserokopie,,

-  kopie  dokumentów  potwierdzających  co najmniej2  letni  staż  pracy  (potwierdzeniem  stażu

(na  podstawie  umowy  o pracę,  powołania,  wyboru,  mianowania)  są kopie  świadectw  pracy

bądź  zaświadczenia  potwierdzające  niniejszy  staż.  W  przypadku  trwania  stosunku  pracy  -

zaświadczenie  o zatrudnieniu,  zawierające  okres  zatrudnienia  u danego  pracodawcy).

-  oświadczenia:  o niekaralności,  o posiadaniu  pełni  praw  publicznych,  o zdolności  do

podejmowania  czynności  prawnych.

-  oświadczenie  o wyrażeniu  zgody  na  przetwarzania  danych  osobowych  do celów  rekrutacji,

-  podpisana  klauzula  informacyjna  RODO,

7.  Inne  informacje:

Procedura  naboru  na  wolne  stanowisko  pracy  jest  dwuetapowa  i obejmuje;

-  I etap  -  kwalifikacja  formalna  - badanie  złożonych  ofert  pod  względem  ich  kompletności  i

spełnienia  wymagań  formalnych  - do etapu  II  dopuszczone  są osoby  zakwalifikowane  w etapie;

-  II  etap  -  selekcja  końcowa.

Na  selekcję  końcową  składają  się:

*  test  kwalifikacyjny  (fakultatywnie);

*  rozmowa  kwalifikacyjna  (obligatoryjnie).

Celem  testu  kwalifikacyjnego  jest  sprawdzenie  wiedzy,  umiejętności  i predyspozycji  niezbędnych

do wykonywania  określonej  pracy.

Pytania  w teście  kwalifikacyjnym  mają  odpowiednią  skalę  punktową.

Celem  rozmowy  kwalifikacyjnej  jest  nawiązanie  bezpośredniego  kontaktu  zkandydatemi

weryfikacja  informacji  zawartych  w aplikacji.

Rozmowa  kwalifikacyjna  pozwoli  również  zbadać:

a)  predyspozycje  iumiejętności  kandydata  gwarantujące  prawidłowe  wykonywanie  powierzonych

ol»owiązków;

b) posiadaną  wiedzę  na temat  samorządu  terytorialnego  oraz  funkcjonowania  Starostwa;



c)  obowiązki  i  zakres  odpowiedzialności  na  stanowiskach  zajmowanych  poprzednio  przez

kandydata;

d)  cele  zawodowe  kandydata.

*  Rozmowę  kwalifikacyjną  przeprowadza  Komisja  Reknitacyjna.

*  Kaźdy  członek  Komisji  Rekrutacyjnej  podczas  rozmowy  przydziela  kandydatowi  punktyw

skali  od O do 10.

Wymagane  dolcumenty  aplikacyjne  należy  składać  osobiście  w Biurze  Podawczym  Starostwa

Powiatowego  ul 21-Stycznia  2 lub pocztą  na adres Starostwa  Powiatowego  w Ostrzeszowie  z

dopiskiem:

Dotyczy  naboru  na stanowisko  ds. budżetu,  planowania  i księgowości

w terminie:  do godz.  Iloo, dnia  4 grudnia  2020  roku.

Aplikacje,  które  wpłyną  do Starostwa  Powiatowego  w Ostrzeszowie  po wyźej  określonym

terminie  nie  będą  rozpatrywane.

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczana  na stronie  internetowej  Biu}etynu

Informacji  Publicznej  (bip.powiatostrzeszowski.pl)  oraz  na tablicy  informacyjnej  Staroshva

Powiatowego  w Ostrzeszowie  (II  piętro).

UWAGA!

Wynik  naboru  nie  jest  ostateczną  decyzją  dotyczącą  zatrudnienia.
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