
 

                                                                                                       Lublin, dnia  27.02.2020 r. 

 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie 

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze 
         

I. Nazwa i adres jednostki: 
 

Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 
ul. Głowackiego 26 

20-060 Lublin 
 

II. Określenie stanowiska urzędniczego: 
 

1. Nazwa stanowiska urzędniczego: księgowy - administrator ds. zamówień 
publicznych.     

2. Liczba  lub wymiar etatu: pełny etat.  
___________________________________________________________________ 
III. Wymagania niezbędne: 
 

- obywatelstwo polskie 
- wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość, 

administracja lub inny kierunek pod warunkiem posiadania studiów 

podyplomowych z zakresu finansów, rachunkowości lub ukończenie 

kursu dla kandydatów na księgowego potwierdzonego certyfikatem, 

- znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, 
zasad klasyfikacji budżetowej, ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, znajomość regulacji prawnych dotyczących systemu 
zamówień publicznych (ustawa Prawo Zamówień Publicznych i akty 
wykonawcze), kodeksu postępowania administracyjnego, 

- umiejętność interpretacji przepisów prawa, 
- dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego 

(Open Office, MS Office) 
- pełna zdolność do czynności prawnych, 
- niekaralność za przestępstwa umyślne, 
- nieposzlakowana opinia. 

 

IV. Wymagania dodatkowe: 
 

- mile widziana wiedza na temat samorządu terytorialnego, doświadczenie 
w pracy w administracji publicznej, 

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, 

- dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, systematyczność, 

terminowość, 

- dobra znajomość obsługi  programów finansowo-księgowych, 

- kultura pracy i wysoka kultura osobista, 

- umiejętność pracy w zespole. 



 
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

- prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami, 

- bieżąca analiza wydatków i zaangażowania z planami finansowymi, 
- analizowanie i zatwierdzenie pod względem formalno-rachunkowym 

dowodów księgowych, 
- kompleksowe prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień 

publicznych w DPS. 
 
VI. Warunki pracy na stanowisku: 
 

- praca w wymiarze 1 etat zawarta w ramach umowy o pracę, 

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, 

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych, 

- praca w godzinach 7.00-15.00, 

- raca w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty  

w Lublinie przy ul. Głowackiego 26. 

 
VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
   
      W miesiącu styczniu 2020 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia     
      ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu   
      Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, w rozumieniu  
      przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu  
      osób niepełnosprawnych,  wynosi co najmniej 6%. 
 
VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
       
      1) niezbędne: 
 

- własnoręcznie podpisany życiorys /CV/ z klauzulą o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, 

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny, 

- własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy /kserokopie świadectw 

pracy lub zaświadczeń dokumentujących bieżący okres zatrudnienia 

tj. niezakończony stosunek pracy/, dokumenty w języku obcym należy 

przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez 

tłumacza przysięgłego, 

- podpisane oświadczenia kandydata o pełnej  zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku 

prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 



 

2) dodatkowe: 

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje                       

i umiejętności tj.: zaświadczenia o ukończonych kursach, certyfikaty, 

rekomendacje, referencje. 

 
   IX. Informacje dodatkowe 
 
      Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie A4 
      oznaczonej imieniem ,nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata  
      z dopiskiem  „Nabór -  stanowisko  księgowy - administrator ds. zamówień   
                             publicznych” 

1. osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy  
      z Kalkuty parter  w godz. od  7.00 do 15.00  / tel.081 466-55-80 /, 
2. lub przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy  
      z Kalkuty, 20-060 Lublin, ul. Głowackiego 26 
 

do dnia 11 marca 2020 r. 
 

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  
                                      n i e   b ę d ą   r o z p a t r y w a n e. 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie , na stronie internetowej Domu Pomocy 
Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty- oraz  na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy 
Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, ul. Głowackiego 26 /parter/. 
 
 
 
                                                                                       Dyrektor DPS MTK w Lublinie 

                                                                                                   Jarosław Zyśk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


