
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

podinspektor ds. kadr, płac i księgowości budżetowej 
 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 
Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń/luty 2019 r. 
Okres zatrudnienia: 9 miesięcy  
I. Wymagania niezbędne: 

 posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  
 nieposzlakowana opinia, 
 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
 posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 
 wykształcenie wyższe o kierunku Ekonomia lub Zarządzanie, specjalność: zarządzanie 

zasobami ludzkimi bądź finanse i rachunkowość 
 lub co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne, ukończony kurs kadry i płace i 

udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy. 
 
II. Wymagania dodatkowe: 

 znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości w szczególności rachunkowości budżetowej, 
Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o Samorządzie Gminnym, Ustawy o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych, 

 dobra znajomość prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, o ochronie danych 
osobowych,  

 znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, 
 doświadczenie w administracji samorządowej, 
 znajomość obsługi komputera i programów biurowych, 
 znajomość obsługi programów płacowo- kadrowych, 
 znajomość obsługi programów księgowych, 
 dobra znajomość programu Płatnik, 
 terminowość, dokładność, odpowiedzialność, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 odporność na sytuacje stresowe, 

 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Obsługa kadrowo płacowa,  
2. Prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze i pomocnicze, 
3. Przygotowanie umów w zakresie zatrudnienia, 
4. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, 
5. Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń, 
6. Rozliczanie i naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, 
7. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej kadr i płac, 
8. Kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy, 
9. Opracowanie zbiorczego planu urlopów, 
10. Prowadzenie dokumentacji związanej z korespondencją, 
11. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, 
12. Księgowanie dokumentów, 
13. Uzgodnienie sald, 
14. Analiza i przygotowanie dokumentacji w zakresie zmian zaangażowania. 
15. Kompletowanie dokumentów księgowych, 
16. Przygotowanie list wypłat świadczeń, 
17. Przygotowanie przelewów bankowych oraz nadzór nad terminowością płatności, 
18. Prowadzenie ewidencji księgowej oraz uzgadnianie ze stanowiskami merytorycznymi 

należności w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, funduszu i zaliczki alimentacyjnej,  
19. Rozliczanie delegacji służbowych i ryczałtów na używanie własnych samochodów do celów 

służbowych. 
 



IV. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny,  
b) CV – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej  
c) kwestionariusz osobowy, 
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),   
e) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 

(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 
f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
h) oświadczenie że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
i) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych,,  
j) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji , 
k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać 
z uprawnienia, o którym mowa w § 10, ust. 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowicach 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. 
do godz. 12.00, pod adresem: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach 
ul. Rajska 22 
32-048 Jerzmanowice 
Pokój 121 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor” 
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje 
data wpływu do Ośrodka). 
Z Regulaminem naboru można się zapoznać na stronie internetowej GOPS 
(www.jerzmanowice.naszops.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowicach, (pok. nr 121). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 
12 3895071. 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą 
testu kwalifikacyjnego bądź rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej GOPS 
w Jerzmanowicach www.jerzmanowice.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej GOPS 
w Jerzmanowicach 372b,  w terminie do 21 grudnia 2018 r.. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS 
w Jerzmanowicach, na stronie internetowej GOPS w Jerzmanowicach www.jerzmanowice.naszops.pl 
oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Jerzmanowicach 
 
 
 
 
 
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 
pracodawcy oryginały ww. dokumentów. 


