Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu poszukuje
kandydatów

na

zastępstwo

na

stanowisko

specjalisty

w

wydziale

kwatermistrzowsko-organizacyjno-kadrowym.

WYMIAR ETATU: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu ,
ul. Laskowicka 2
86-100 Świecie
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:
- przygotowywanie list płac i kart wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników
cywilnych
-przeprowadzanie kontroli dokumentów finansowych pod względem formalnym i
rachunkowym
- sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz naliczanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- sporządzanie raportów kasowych z faktur i rachunków gotówkowych
- sporządzanie dokumentów sposób zapewniający właściwy przebieg operacji
gospodarczych
- prowadzenie księgowości ilościowo-wartościowej kartotek magazynowych
- odpowiednie przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych oraz
sprawozdań finansowych
- prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej
zwłaszcza na;
a) zapewnieniu należytej ochrony wartości pieniężnych
b) zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań finansowych
finansowych) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:
a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe ekonomiczne
- posiadanie obywatelstwa polskiego
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępsta skarbowe
- nieposzlakowana opinia
- biegła umiejętność obsługi komputera (program Microsoft Word i Excel)
- doświadczenie w obszarze sektora finansów publicznych ( przynajmniej 6 m-cy)

b) wymagania dodatkowe:
– znajomość i obsługa programu „Płatnik”
- znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
- znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych
-umiejętność analitycznego myślenia
-dyspozycyjność
- komunikatywność
- odporność na stres
- umiejętność pracy w zespole
- prawo jazdy kat. B

WYMAGANE DOKUMENTY:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyśle
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe
- kopia dowodu osobistego
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

16.04.2012 r.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
ul. Laskowicka 2
86-100 Świecie

DODATKOWE INFORMACJE:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
Przyjmowane są jedynie kserokopie dokumentów. Dodatkowe informacje:
Komenda

Powiatowa

Państwowej

Straży

Pożarnej

w

Świeciu,

kwatermistrzowsko-organizacyjno- kadrowy, tel. (0520 33 11 444 (wew. 14).

wydział

