
OGI,OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE W URZQDZIE
GMINY W STAREJ BLOTNICY

W6jt Gminy Stara Blotnica oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko
wzgdnicze w Urzgdzie Gminy w Starej Blotnicy
Stanowisko: mlodszy referent w Referacie Finansowym - 7/8 etatu

1. Niezbpdne wymagania od kandydat6w
a) obywatelstwo polskie lub znajomoS6 jgzyka polskiego potwierdzona dokumentem,
b) wyksztalcenie Srednie,
c) pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystania z praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wy'rokiem s4du za umySlne przestEpstwo Scigane

z oskar2enia publicznego lub umy6lne przestQpstwo skarbowe,
e) nieposzlakowanaopinia.

2. Wymagania dodatkowe
a) wyksztalcenie v,Iyzsze,
a) znajomoSd przepis6w ustawy o finansach publicznych,
c) umiej gtnoSci komunikatywne,
d) umiejptnoS6 obslugi komputera /pakiet Microsoft Office/.

3. Zakres wykonywanych zadtfi na stanowisku:
- prowadzenie kasy,
- prowadzenie ksi4g druk6w dcislego zarachowania,
-prowadzenie urzqdzeri ksiggowo5ci analitycznej dochod6w z tytulu gospodarowania
mieniem komunalnym,

- sporzqdzanie miesigcznych deklaracji PFRON,
- sporz4dzanie miesigcznych deklaracji VAT,
- rczliczanie paliwa kierowcy,
- prowadzenie zaopatrzenia dla Urzgdu,

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyj ny,
b) zyciorys (CV),
c) kserokopie Swiadectw pracy,
d) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie i dodatkowe kwalifikacje,
e) kserokopie za!;wiadczeh o ukoriczonych kursach lub szkoleniach,
f) oryginal kwestionariusza osobowego - wedlug wzoru na stronie intemetowej UrzEdu

Gminy,
g) osobiste o6wiadczenie o niekaralnoSci.

Uwaga: Wymagane dokumenty; list motywacyjny i szczeg6lowy Zyciorys (z uwzglgdnieniem
dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by6 opatrzone klauzul4
,,W1'ra:2am zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbEdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawqz dnia29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p62n. zm.) oruz
ustawq z dn. 22.03.1999 r. o pracownikach samorzqdowych (tj. Dz. U.22001r Nr 142, poz.
1593 z p62n.zm.)".



Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powiruri skladad w zamkniqtych kopertach
z dopiskiem ,,Nab6r na stanowisko mlodszego referenta w Referacie finansowym " drgge
pocztow4lub osobi6cie w pokoju nr 1 UrzEdu do dnia 6 kwietnia 2009r. do godz. I 5".
O zachowaniu terminu decyduje data wplywu do Urzgdu Gminy w Starej Blotnicy. Oferty
zlozone po terminie nie bgdq rozpatrywane.

Osoby, kt6re spelniq wymagania formalne zostanq telefonicznie powiadomione o dalszej
procedurze postgpowania kwalifi kacyjnego.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicmej
UrzEdu Gminy w Starej Blotnicy www.starablotnica.bip.ors.pl oraz na tablicy ogloszeri
w Urzgdzie Gminy.

Stara Blotnica 25.03.2009 r.


