
                                                       

                Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie
                            ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
                                                                                                                                               
I. Nazwa i adres jednostki

                             Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
                                                   ul. Głowackiego 26
                                                       20-060  Lublin
                                                                                                                                                
II. Określenie stanowiska urzędniczego

 1. Nazwa stanowiska urzędniczego    księgowa
 2. Liczba lub wymiar etatu                    ½ etatu
                                                                                                                                               
III. Wymagania niezbędne

- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- minimum 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości
- praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach
  publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych
  zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu

IV.Wymagania dodatkowe

- umiejętność pracy w zespole
- samodzielność, dyspozycyjność
- dobra organizacja pracy
- zdolności analityczne
- obsługa komputera /pakiet Office, Internet/ i urządzeń biurowych

V . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

- kompletowanie oraz ewidencja dowodów księgowych
- kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
- comiesięczne  uzgadnianie kosztów i wydatków oraz monitorowanie należności
  budżetowych
- bieżąca kontrola poprawności dokonywanych zapisów księgowych  i sald kont
  księgowych
- sporządzanie przelewów bankowych
                                                                                                                                              
 
VI. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia  następujących dokumentów:

1.  CV z opisem przebiegu pracy zawodowej i klauzulą o wyrażeniu zgody na
      przetwarzanie danych osobowych dla celów rektrutacji
2.  Podpisany list motywacyjny
3.  Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i umiejętności
4.  Kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż



5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
     i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
    stanowisku

VII. Informacje dodatkowe

Wymagane  dokumenty   należy  składać  lub  przesyłać  w  zamkniętej  kopercie  A4
oznaczonej imieniem , nazwiskiem  i adresem  do  korespondencji kandydata z dopiskiem
"Nabór – stanowisko księgowa " :

1. osobiście w sekretariacie DPSMTK, parter, tel. 81- 466-55-80
2. lub na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty , 20-060 Lublin,
    ul. Głowackiego 26

                                                do dnia 12.04.2018 r. do godz. 15,00

W  przypadku  nadsyłania  dokumentów  pocztą  liczy  się  data  wpływu  dokumentów  do
sekretariatu Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie
                                                 nie   będą  rozpatrywane.

Informacja  o  wynikach  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie/ www.dpst.bip.lublin.eu/, na stronie internetowej Domu Pomocy
Społecznej  im. Matki  Teresy z Kalkuty /www.dpsmtk.lublin.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń
Domu Pomocy Społecznej  im.  Matki  Teresy  z  Kalkuty  w Lublinie,  ul.  Głowackiego  26
/parter/.
 
 


