
OGŁOSZENIE O NABORZE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO w Ośrodku Kultury Gminy Lubin

Księginice 14, 59-300 Lubin.
Wolne stanowisko: Referent ds. księgowości

Informacje ogólne dotyczące ogłoszenia:
1. Praca w pełnym wymiarze czasu.
2. Data opublikowania ogłoszenia: 17.08.2016 r.
3. Termin składania ofert upływa w dniu: 31.08.2016 r. o godz. 1500

Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6. Wykształcenie minimum średnie i co najmniej 2-letni staż pracy w dziale księgowości.
7. Znajomość  przepisów  prawnych  takich  jak:  ustawa  o  rachunkowości,  ustawa  o  finansach

publicznych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o funduszu
sołeckim.

8. Wyrażenie  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych  zawartych  w dokumentach  złożonych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. nr 0 poz. 922).

9. Gotowość podjęcia pracy od września 2016 r.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. Komunikatywność.
2. Odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność.
3. Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole.
4. Odporność na stres i presję czasu.
5. Umiejętność organizacji czasu pracy, odpowiedzialność i dokładność w dokonywaniu obliczeń.
6. Obsługa edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, poczty elektronicznej, sprawne poruszanie się

i korzystanie z Internetu.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego.
4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych oraz

posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem).

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie o niekaralności.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. Nr 1182).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór nad realizacją i rozliczanie dotacji celowych.
2. Przyjmowanie wniosków i obsługa wykorzystania środków finansowych z funduszy sołeckich.



3. Sprawdzanie  dokumentów  księgowych  pod  kątem  formalno-rachunkowym  i  dekretowanie
dokumentów księgowych.

4. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej.
5. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 1500 pod
adresem:
Ośrodek Kultury Gminy Lubin
Księginice 14
59-300 Lubin
Sekretariat 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko „Referent ds. księgowości”.

Uwaga:
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Kultury po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (www. bip.ug.lubin.pl).
Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin
/-/Magdalena Dubińska


