Pruszków

ł

Prezydent Miasta Pruszkowa
o8łasżanabór kandydatóW na Wolne stanowisko urzędnicze
W Urzędzie Miasta Pruszkowa
ul, J.l, Krasżewskiego 14/16 05-800 PruszkóW
Podin5pektor
ds. księ8owoś.i jednostki
W Wydziale Finan5óW i Budżetu
pełny etat
termin składania ofeń do 18 |ipca 2022 r. do godż. 18,00
Wymagania nieżbedn€|
obywate stwo polskie,

.

pełna żdolnośćdo czynnościpraWnych oraz korżystanie ż pełni praw pub]icznych,

niekaralność za umyślneprzestępstwo ści8anez oskarżenia publicżne8o lub umyślne
prZestępstwo skarboWe,
nieposzlakoWana opinia,
Wykształcenie średnielub Wyższe,
co najmniej trzy letni staż pracy, W przypadku Wykształcenia średniego.

WYmagania dodatkoweI
preferowane wykształcenie ekonomiczne,
umiejęlnośćsprawnej pracy z komputerem,

o
.
.

komunikatywność, samodzielnośćoraz umiejętnośćpracy w żespole,

zakres Wykonywanych żadań na stanowisku:

.
.
.
.
.

i

księ8owanie dokumentów źródłowych w zakresie dochodów
za pomocą komputera,

wydatków budźetowych

anali7a kont dotyczących operacji księ8owań,

prowadzenie Wstępnej kontroli realizaaji dochodóW i WydatkóW budżetowych W stosunku
do planu,
uz8adnianie dochodów iwydatków po zaksię8owaniu wg klasyfikacji budżetowe]',

prowadzenie ewidencji i rozlicżanie podatku od towaróW i usług W ramach zadań
realizowanych przez Miasto PruszkóW (scentaaljzowany podatek VAT).

lnlormacja o Warunkach praay na danym stanowiskul
Praca W budynku Urzędu, stanowisko pracy żWiązane

z pracą przy komputerze, z dokumentami,

bezpośrednim i telefonicznym kontaktem z interesantami,
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, W rożumieniu przepisóW

i

o

rehabilitac]'izawodowej

społecznej oraz żatrudnianiu osób niepełnosprawnych, W miesiącu poprzedzającym datę
upublicżnienia o8łosżenia o naborze W lJrzędzie Miasta Prusżkowa byt niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i ośWiadczeniaI

.

kwestionariusż osobowy dla osoby ubiegającej się o żatrudnienie

-

podpisany własnoręcznie,

]ist motywacyjny

-

podpisany Własnoręcznie,

kopie śWiadectw pracy lub innych dokumentóW potwierdzających Wyma8any staż pracy,
W prżypadku pozostawania W żatrudnienju zaŚWiadcżenie o żatrUdnieniu,
kopja dokumentu potwierdzające8o Wyksżtałcen je,

oŚWiadczenie
publicżnych

-

o

pełnej zdolności do cżynnościprawnych

i

korzystaniu

z

pełni praw

podpi§ane Własnoręcznie,

ośWiadcżenie, źe kandydat nie był skażany prawomocnym WYrokiem sądu za umyślne
przestępstwo Ści8ane z 05karżenia publicznego lub umyŚlne przestępstwo skarbowe

-

podpisane Własnorecznie,
ośWiadcżenieo posiadanju obylvatelstwa polskie8o

-

podpisane Własnoręcżnie,

kopia dokumentu potwierdzające8o niepełnosprawnośćW prżypadku kandydata, który
zamierza skorżystaĆ ż uprawnienia, o którym mowa W art. 13a ust, 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008l, o pracownikach somorżądowychklaużula informacyjna ze z8odą na przetwarzanie danych osobowych podpisana
Własnoręcznie

Druk kwestionariusza oraŻ informacja

o

przetwarżaniu danych prżeżUrząd IViasta Pruszkowa

W procesie rekrutacji są do pobrania na stronie WWW.bip.um.pruszkow,p|

Wyma8ane dokumenty należy składać W Zamknjętej kopercie, osobiście W Kancelarii Urzędu Miasta
Pruszkowa lub przesłać ża pośrednictwem poczty na adres:
L'rząd Miasta Pruszkowa
ul, J.l, Kraszewskjego 14/16

05-800 Pruszków,

ż dopiskiem na kopercje: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor
ds. księgowości jednostki w Wvdżiale FinansóW i Budżetu W terminie
do dnia 18lip.a 2022 r. do godz. 18.00

o żachowaniu terminu składania dokumentóW rekrutacyjnych decyduje data

WpłyWu do Kancelarii

Urzędu Miasta Pruszkowa.

Wybrany kandydat przed żawarciem umowy o pracę, zobowiążany jest przedłożyĆ do Wg|ądu
ory8inały ŚWiadectw pracy, zaŚWiadcżeń i innych z]ożonych dokumenlóW,

