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                                                                                                    Lublin, 30.05.2019 r.  

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

 

 Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie ogłasza nabór 

 na wolne stanowisko urzędnicze: 

1. Nazwa i adres jednostki: 

      Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” 

      ul. Grodzka 11 

      20-112 Lublin 

 

2. Nazwa stanowiska urzędniczego:  starszy specjalista 

 

3. Wymiar czasu pracy:   1/2 (20 godzin tygodniowo) 

 

4. Data ogłoszenia:    30.05.2019 r. 

 

I. Wymagania niezbędne: 

 

1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba  

że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych 

od posiadania obywatelstwa polskiego. 

2. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych 

3. Nie był/-a prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

4. Spełnia jeden z poniższych warunków 

a. posiada wykształcenie ekonomiczne i co najmniej trzyletnią praktykę  

w księgowości, 

b. ukończył szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej dwuletnią praktykę. 

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 

6. Nieposzlakowana opinia, 

7. Znajomość prawa pracy w tym szczególnie Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela  

i przepisów prawa oświatowego 

8. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy biurowe, księgowe, pakiet Open 

Office, poczta elektroniczna, Internet pakiet 

 

II. Wymagania dodatkowe: 

 

1. Znajomość przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

2. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji. 

3. Umiejętność współpracy w zespole. 

4. Odporność na stres. 

5. Komunikatywność. 

6. Wysoka kultura osobista. 
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III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

1. Prowadzenie ewidencji faktur Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”  

w Lublinie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. 

2. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji 

gospodarczych. 

3. Bieżące i prawidłowe prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający terminowe 

przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych. 

4. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków 

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Młodzieżowego Domu Kultury 

„Pod Akacją” w Lublinie. 

5. Koordynowanie rozliczeń finansowych projektów zewnętrznych. 

6. Współpraca przy opracowaniu planów finansowych dla Młodzieżowego Domu 

Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. 

7. Współpraca przy opracowaniu przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora 

jednostki, dotyczących rachunkowości. 

8. Szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu  

i ewidencji. 

9. Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko 

pracy. 

10. Przestrzeganie ustalonego w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 

czasu pracy i dyscypliny pracy. 

11. Zapewnienie w ramach swoich obowiązków służbowych prawidłowej realizacji 

kontroli zarządczej w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 

 

IV. Warunki pracy na stanowisku: 

1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym w wymiarze pracy – 

20 godzin tygodniowo, 

2. Praca w budynku Młodzieżowego Domu kultury „Pod Akacją” ul. Grodzka 11 

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury  

„Pod Akacją” w Lublinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie jest wyższy niż 6% 

 

VI. Wymagane dokument: 

1. List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznym 

podpisem, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą 

„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach 

konkursu na stanowisku starszy specjalista ds. księgowości, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych, przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119, s.1) oraz  

z numerem telefonu i e-mail. 

2. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe 

kwalifikacje. 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - 

świadectwa pracy 

4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, 
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5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

7. Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego  

o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe) – dokument przedstawia jedynie osoba, której 

zostanie przedstawiona propozycja pracy. 

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność 

9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów: 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego 

Domu Kultury „Pod Akacją” albo przesłać pocztą na adres: Młodzieżowy Dom 

Kultury „Pod Akacją” ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin w zamkniętej kopercie A4 

oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata  

z dopiskiem: 

„Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Młodzieżowym Domu Kultury  

„Pod Akacją” w Lublinie”  
w terminie do dnia 10.06.2019 r. 

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. 

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta 

albo wpłyną do Placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 

zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej www.mdk1.bip.lublin.eu oraz na tablicy informacyjnej 

placówki. 

 

VIII. Informacje dodatkowe 

 

 W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, 

w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas 

określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą 

kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia 

pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas 

nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru 

 W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony 

(6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas 

nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. 

  

 

       

                   Agnieszka Walkiewicz-Puła 

                                                                            Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 

Lublin, 30.05.2019 r.                                                                 „Pod Akacją” 

http://www.mdk1.bip.lublin.eu/

