DYREKTOR ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „LUBLIN” IM. WANDY KANIOROWEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
KSIĘGOWY/A
I. Wymagania niezbędne:
1)

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2)

brak prawomocnego wyroku za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

3)

ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów
zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów
podyplomowych lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej;

II. Wymagania dodatkowe:
1)

znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;

2)

znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

3)

umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);

4)

predyspozycje: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność;

5)

umiejętność samodzielnej organizacji pracy;

6)

wysoki poziom kultury osobistej;

7)

umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres kluczowych zadań na stanowisku:
1)

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;

2)

prowadzenie ewidencji opłat za usługi;

3)

prowadzenie kasy;

4)

naliczanie wynagrodzeń i wszystkich innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy;

5)

przygotowywanie przelewów na rachunki bankowe zgodnie z obowiązującymi terminami;

6)

przekazywanie dowodów księgowych głównemu księgowemu;

7)

archiwizowanie dokumentów księgowych;

IV. Oferujemy:
1)

pracę na stanowisku księgowego w największym amatorskim zespole folklorystycznym w Polsce;

2)

udział w koncertach i możliwość codziennego obcowania z folklorem;

3)

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

4)

pakiet świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

V. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: finanse@zpit.lublin.pl
lub kaniorowcy@lublin.net.pl do 31 października 2019 r. Ogłoszenie wyników do 15 listopada 2019 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Pieśni i Tańca
„Lublin” im. Wandy Kaniorowej. w celu realizacji procesów rekrutacyjnych obecnie i w przyszłości, zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych RODO / GDPR określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej z siedzibą w Lublinie, pod
adresem przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin, NIP: 712-19-33-929, REGON: 001103736. Administrator zapewnia realizację
uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
(RODO).

