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Dyrcktor 5lłlbu Pomocy spol.gntj, Ul. Podgiirn!2/l'1,9a 2?3 Łódź,

oglasz! n!bljr ni n.lno kierownic7c urżęJniue stanoBi§ko prncy

l. Nż!ła wolneso stanołkka pBcy - Glónn(a)y k!ięgorv(,)y

3. Wyni&czasu pracy: l/l .t.tu
,l. Rodzaj lNosf o pncę: umo{, opracęna okrćś Próbny
5, W niesiąću póprzcdzjącym daĘ upubliczrienia o8lósznia sskażnik ztrudnisia osób

niepeln osprawny ch w 5 Donru Pońocy spolecmej, w rozumicniu pl7-episó§. Ehabilneji
awodowći i śpolccaej oRz żatrudnianiu osób nielc]ńosprawn}rclr, $1nosi ponad 6%,

6, zlkrc§ 
'ybnyBanych 

z!d!ń:
cłówDG)y księeow(a)y lealizuje ż2dmia qnikające ż óboqią^jących lslaw i plrcpŃóv
q zakrcśie fi mnsów publicnych I rachunkoNości budżcto§cj. 5 wsz37f,gó]ńości:

l) orysizacja i nadńI nad obslugą fuDnsowo,tsięgovą Domu,

2) $ykonywaniedrspozycji środkańipicnięZryni,
]) opncołanic pojcktu budżetu 5 DPs. spórządZde pllnów dochodó{, i rĘ,datkóv

orazkonlrolowmic rcaliżacji lych plbóW,
4) spor,ądżanic bilmsu rocznego jednos(kj.

5) kónl ló la 2lodności operrcj i gospodarc7ł ch i finmso $),c h.

6) kontrola końplclności i rzetehrości dótumcntóW dotyc?4cyćh opcracji

_lospodaruzych i linMśo$f ch,

7) opmcoływanic prcjekńw pźcphów wcs ęlrznych ł}dawdych prżcz Dyrekor,
jcdnoslki doiyczących prcvanrenia ra.hunkowości, w s7.rceólności: 

^ad
bohyki) rachunio$,ości, zsłłldowego plMu kont. obicsu dokunreutów. itp,.

8) iad7omwanic piovadzenia i,rwcntdry/żcji skladników ]nająLko8ch oraz fin.nsow

9) pfulvadhni. korcspondcncj i Ę 2k rcsio spnw finansoĘvclr,

]o) Dadzór n,d nalcżyty,n przcho§)Ndim i 72bcżpiecaniem dokUfieDtóW

finaDsoło księgowyćh,
]l) nadńr md łylicżnnicn $,n.slodżeń pFcomikół. śWiadcżeń z ubeżpicczcnja

spoleczDego óre podalków od sfnagrodzeń,
12) nadóI nad pDłidlovyn prżccho§Twsniem i zlbe,pi.czniem dokummlów

nmDsowo księgoq}ch,
l]) spożądZnje ańaliż i splawozdań.
]4) prćslrzegóie dyscypliny finmsówpublicmych
15) Pmca w syst.ńie finan§otvo_księgołym zinlcgrowłne Fi.os Miasta (Zl:M),

?. wynżginia dopuszczają.c do udlhluł naborżc:
]) je§ obywatlcm pohkim, lub obywalolcn Llnii Luropcjskiej lub obyBarclenr innyuh

pańsM,, klórym p,zys]uguje ltr§o do podjęcia Zalrudnienia na leł-loriufu

Rzecżypośpolirg Polskiej ua podsldwic unów niędzynarodowrch hb przepisói,

p6wa w§pólńotowcgo,
2) osob. nigposiaddiąca obywatelslwo pohkjego. móżc być zalrudniona na śanowńku,

jcżcli posiada znajomośćjęryka polskiego polwicdżoną dokumenleo okrcślonyn s,

pźłlisach o sluzbie cyq,ilnej,
3) ńa pc]ną zdolrcść do c7ynnóści plaMlychoFz*orłstrnia zpelniprav pDblicznych,



l

8. wyoag,nir nie2błdnc:
1) wieda l2jkrcsu: uslaw o finMs,ch plblicznych. ustisf o raćnunko},ości, uslaq1

Pdrvo zamówicń publicaych, ustdły ó pmco\mikach sanroI/ądoqlch. pizcpńół
dotyc74cych podatków i ube7ri€c7,ń śPdlećznych oraz uśa\rT o l,o6ocy społecmcj,

2) żjajomość ploccdul adniniśFcyjnych (K|a),

]) unriejęlrrość bieglcj obsluli kompulem, wtym proeranó w ksi9eo$}c h.

4) znajomość ksjęcowości budżclowej,
5) dośViadc7-cnie Zawodowc w pracy yjednośkach adńiniśn.ji publicznej

6) Dobrd znajoŃść ogramu fuansoso-ksiqso\ego Zinlclmwanc l]nranse Miasu
(Zl.M)

I

I

l

4) nie brlą skema prałomocnym Ęrckicnr sądu ża uńyślnc pźcslępśWo ścigóe 7
osk ż-enia publicznego lub dnyślnc przostępśĘo skllbołc,

5) .icszy się nieposzlakovanąopi.ią,
6) Utońc4ła €konomjc^e jednoliic sludil nagiśleókic. ckonomiczne Ężs/t śudia

7źwodowc, uapelniające ćkońomicae śMia mlsiścrekic lub ckonomic^e studia

pódyplonowc iposioda co najnrńiej t7rlcljrią Faklykę q księgo},ości lub ukończyła

sżko]ę śrcdnią. policealną lub lomat nlną szlro]q żawodową o kie nku

etonomi.żnyn iposiado co najjnniej s7cśc iolclii ą prakly k ę W księgosości,

9. wynacnn'ldodalkoY.:
l) dośłiadczcnic § pracy ua slmoRisku Bló$ncgo ksi98o\cgo lń kicbwnika dżid]u

księ3owości w jcdnóslćc bldźctowcj.
2) iolnLj,iLJ§sjI ( l),,J,,'opicl,mUd/iclrcs.i,
3) posiadonie nlstępujących .cch ósobowóści i umicjęnrości pslchologicżnych:

unriejętroŚÓ nawiązy§lnid końtaklów inlcĘcreonalnych i zdo]noŚĆ prżcka4wania
posiadmych wiadonoścj, dob.a ołrMi/2cia pracy. kon*k*tncja w ledlil.WannL
zadó, samodziclnośó w realiacji żadań, lerfo].o§óść, lunłlualność. odpo]ność nl
Ńrcś, lniojęl.ośi pl2cy N rcspole, Zrajomość i unriejęhość kórżyslania ż prcpisórv

I0. wymaganc dokumcnty 
"pliklcyjnc;l) cuiiicUlun Vilae.

2) Lhl motyMcyjDy.
3) łTpelniony, załączonr kuestionfjusż ósóbos], dla osób ubicgających §ię o

,|) kopic dokuneDtów po§Viadcżającycn rcśiadmie \wmalanego pożiomu
11../alcclia,oodal"o e,f,-qirnld,kq,l,'ka,],,

5) kopic dokun.ntóW poświadcające dośBirdcleńić 2wodosc,
6) óśsiadcTnic kandydata o niekolalnośoi olaz zobowjłMic dó $ysląpicnia do

KE]owcgo Rcicstn Karnego celen uzysk ia zaślviddo/.nia o nickaralności s
pr2JpadkD syboru kandydaia,

7) o§viadczrnic kandydaia o *}raż!iu zgody na pżelwar7aie deych osobosfch
vfkr&ająctcb poza s},nóg ustawo§Y a z.łanych w dokuń]cntacn skhdanych
w złiązku z naborem, d]a pohzeb ńt7tędnych dla .ieso realiacji i dóklncitacji,
zgodnic z rozporządzcnicnr Parlamentu Europcjsłicco i Rady (UE) 2016/679 z
dńia 27 kwichia 2016r, spnlvie ochrony osób fiuycżnych Ń 7wią^u z



ll.Ternin i niejsce sklld,ni, dokumentóB, lPliki.yjnycb
Wlmaganc dokuhcnty aplik.cyjN !.leży skladaó R lemlińić d. dnia ] kłictnia 20]l r,

/od Fniodralku do piąlkn. do sodziny l5:]0/ bezpośrcdnfu Ń Jckrclariacic 5 Domu

Poń.cy spolc.żńcj, ul Podrórna 2,/l4. 9],278 Łódż w Zanrkniqtcj kopcrcie, ozńa.żoncj:

..Nabór naśanowkko Ełółncgo księsołego" ]ub pr^sIać lislcm Flec.nym /dccydurc

dai. wplrwu/ do dnia l2 ksiclria 2021 r do godz, 1]:00

l ou, L]nL ll{iclri,,20ż r

I{T

pv3lwa]żhicm deych osobołych i w spnwie s§obodneso p!żeplyM lakich
dmych orż lchylćnia dyrckty\r} 95/46/W[ (osólne ro7rolządzenie ó ochronic

darych) (Dż,Urz, UE l- ] I9 ż04.05,20l6. slr,l). zwanyn dalej RoDo.
8) oświadczenie o \łlral.niu zgodrj W prłpadku ryIonienia da zalrudnienia,

na pr4§vulzdie danycb ósobowy.h W}kjaczajągych loa wynóe usla\o§!
a żał2ńycb w dokuDcnleh skladmy.h w żwivku z Mborem, na c,as rcalżacji

9) oświadcmnic o posiad.niu pelnej zddlnóści do czynności praMrch i korryslaniu
zpclni praw publigmyoh oDZ ż! njc bczy się wobcc kandydaLd Posiępowaric

l0) nilc widżiane relirencje Zpopr,.dnich micisc pracy,

]) Dodalko§e inlbmdcje ńożna !żlskda łod nr1cl,42 ó4]_5]_49/59.

2] o,eń), ,N, ,\1r'Jnr o, ' Fls p, $/nJ\/onJT lr,li. r " li. / q,cż,+.
kompldu dokumcntównic b§dą lozpatrywanc,

]) oN.rcic otin.dbęd7ic si§ W dniu ]2 kWichia 2021 l o rod7, ]2:00
4) Nabó l p żcprowadzi komis]a konku6owa powołana pr7-ez D}Ektora5 DPs,
5) lnl'ofiacja o §}niku nabonl z.śanic nnrieszożona na lablicy inbm,cyjnc] 5 DPs

ól,, opubli(Ótóa .d śmnic inlcńdówcj Biulcrynu lnfoan.cji Publicaej 5 DPs
lPodanien inienia, nazwiskJ jj.go mtjsca żantsżklnk.

6) DokuDenly klndydal! łyblancso *,nlbor^ i żatudnioncgov 5DPs ł,Lodzizośaną
do]ąc4nc dojcgo atl osob.t)ch,

?) Dokuńenly po4śalych kdnd}dalów będą pfu.chowy{żne prżcz okrcs ] nricsięcy
od dnia uporv!,eclrni.ni] inlbrfoacjo ó qFikdćt nabóru, w tyń okrcsic kandydaci
będąń.eli dókonrć odbioru św.ich dokuncnlóW

8) Po uFiy{ie ] ńiesięć! ód dnia UPovś7cchnicnia inl'omac.ji o sFikach nabolu,

n icodebrun e przcz kand ydlLóv do k unrcn ly zo śanE kom is},j n ie 7n iśżcżonc.

oB


