Pruszków

Prezydent Miasta Prusżkowa
o8łasza nabór kandydatóW na Wolne stanowisko urzędnicze
W Urzędzie Miasta Pruszkowa
ul.,j.l, Kraszewskiego 14/16 05-800 PruszkóW

Podinspektor
ds. księgowościjedno5tki
W Wydziale FinansóW i Budżetu
pełny etat
termin składania ofeń do 22 |ipca 2022 r. do sodz. 14,00
Wyma8ania niezbędne:
obywatelstwopolskie,

.

pelna zdolność do czynnościpraWnych oraz korzystanie

2

pełni praw publicżnych,

niekaralność ża umyślneprzestępstwo ściganez oskarżenia pLrblicżne8o lub umyślne
prżestępstwo skarboWe,
nieposzlakoWana opinia,
Wyksżtałcenie średnielub Wyższe,
co najmniej trży letnistaż pracy W przypadku Wykształcenia średnie8o.

Wymagenia dodatkow€:
preferoWaneWykształcenieekonomiczne,

.
.
.

umiejętność sprawnej pracy ż komputerem,

komunikatywność,samodżielnośćoraz umiejętnośćpracy w żespole,

zakres WykonYwanych zadań na stanowisku:

.
.
.

.
.

i

księgowanie dokumentów źródłowych w zakresie dochodów
za pomocą komputera,

wydatków budżetowych

anali7a kont dotvcżacvch opelacji księgowań,

p.owadżenie Wstępnej kontroli realizacji dochodóW i WydatkÓW budżetowych W stosunku
do planu,
uzgadnianie dochodóW

i

WydatkóW po żaksięgowaniu w8 klasyfikacj'i budżetowej,

współudział w prowadzeniu ewidencji sktadników majątku lrwałego.

lnformacja o Warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca W budynku Urzędu, stanowisko pracy związane

z pracą przy komputerze, ż dokumentami,

beżpośrednimi telefonicżnym kontaktem Z interesantami,
Wskaźnik Zatrudnienia osób niepelnospraWnych, W rozumieniu przep;sóW

i

o rehabilitacjizawodowej
społecznej oraz żatrudnianiu osób niepełnosprawnych, W miesiącu poprzedzającym datę

upublicznienia oglosżenia o naborze W Urzędżie Miasta Pruszkowa był niższy niż 60/ó.
WYma8ane dokumenty

.
.

i

ośWiadażenia:

kwestionariusż osobowy d a osoby ubie8ającej się o zatrudnienie
list motywacyjly, podo'sanY W]asnoręC7nie,

-

podpisane Własnoręcznie,

kopie śWiadectw pracy lub innych dokumentóW potwierdzających Wyma8any staż pracy,
W prżypadku pozostawania W zatrudnieniu zaŚWiadczenie o zatrudnieniu,

kopia dokumentu potwjerdzające8o WyksZtałcenie,

o

oŚWiadczenie
publicznych

-

pełnej zdolności do cżynnościpraWnych

i

korżystaniu

ż peini

prdW

podpisane Własnoręcznie,

oŚWiadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym Wyrokjem sądu za umyślne
przestępstwo Ścigane ż oskarźenia pubłicznego lUb umyŚlne przestępstwo skarbowe

-

podpi5ane Własnoręcznie,
oŚWjadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskie8o

- podpisane Własnoręcznie,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośćW przypadku kandydata, który
zamierza skorzystaĆ ż uprawnienia, o którym mowa W art. 13a ust. 2 L]staWY
ż dnia 21 listopada

2008l.

o

plócownikach samorządowych.

klauzula informacyjna ze żgodą na przetwarzanie danych osobowych

-

podpisana

Własnoręcżnie

Druk kwestionariusza oraz informacja o przetwarżaniu danych przeż Urżąd Miasta Prusżkowa
W

procesie rekrutacjisą do pobrania na stronie WWW.bip,um,pruszkow,pl

Wymagane dokumenty należy składać W żamknięiej kopercie, osobiście w Kancelarii Urżędu Miasta
Pruszkowa lub prżesłaćza pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J.l. Krasżewskie8o 14/16

05,800 PrusZkóW,

Z dopiskiem na kopercie: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor
ds. księgowości jednostki W Wydziale Finansów i Budżetu W terminie
do dnia

22lipca 2022

r. do godz. 14.00

o Zachowaniu terminu składania dokumentóW rekrutacyjnych decvduje data Wpłvwu do

Kancelarii

Urżędu Miasta Pruszkowa.

Wybrany kandydat przed żawarcjem umowy

o

pracę/ zobowiązany jest przedłożVć do

ory8inały śWiadectw pracy, Zaświadczeń 1 innych złożonych dokumentóW.

