
łiT#ńJ$j#:'",jłmu pomocy społecznei, 93_278 Łódź, ul. podgórna 2|L4 ogłaszanabór kandydatów

do pracy na stanowisko urzędnicze - księgowei/8o,

Liczba WakatóW: 1

WYmiar czasu pracy: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

1 WymaBania niezbędne: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne

wyższe studia zawodoWe, u,upetnialące ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowe albo ukończenie',lń" 
""O"'"i, 

policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej

o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 2-|etniej praktyki w księgowości,

Ponadto:

a) Posiadanie obywatelstwa polskiego, 
_ ___^.+^nctri,^ ć.ipane z oskarżl

b) Brak skazania oa*"*o*rrn wyr-ot<iem sądu za umyślne prżestępstwo Ści8ane z oskarŻenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

d) Nieposzlakowanaopinia,

2. Wymagania dodatkowe:- -'' 
a) 

-Dobra 
znajomość rachunkowości wtym rachunkowości budżetowej,

b) Doświadczeni" * or..i n. ,a.nowisku księgowego/księgowej W samorządowej jednostce

budżetoWej,

c) Umiejętność korzystania z komputerowych programów finansowo-księgowych,

d) Umiejętność pracy w zespole,

e) Komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność,

3. Zakres zadań wykonywanych w 5 DPS na stanowisku księgowego:

7l ?racaw systemie finansowo-księBoWym ZintegroWane Finanse Miasta (ZFM),

2/ Prowadzenie ewidencji materiałowej,

3/ obrót fakturami bez8otóWkowymi i ich Weryfikacja

47 Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych,

5/ Ewidencja wyciągów bankowych,

6/ Dekretacja dokumentów księgowych,

Szczegółowe czynności określi zakres obowiązków i odpowiedzialności,

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia_ ogłoszenia - wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w SOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowe,i i spotecznei oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%,

5, Wymagane dokumenty:

1/ List motywacyjny i cV,

2/Kwestionariuszosobowydlaosobyubiegającejsięozatrudnienie,
3/ Kopie dokumentóW potwierdzających Wykształcenie ikwalifikac,ie zawodowe,

4/ Kopie dokumentów pot*i",a"lą,y,t, staż pracy (świadectwa pracy i zaświadczenia z Urzędu

pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenia z zakładu pracy),

5/ Mile widziane referencje z poprzednich mie,jsc pracy,



6/ Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

na stanowisku,

7/ oświadczenia kandydata:

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,

c) korzystania z pełni praw publicznych,

d) podpisane oświadczenie kandydata, że nie byt skazany prawomocnym wyrokiem

sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego oraz umyślne

przestępstwo skarbowe nie toczy się Wobec nie8o postępowanie karne o w/w,

e) podpisane ośWiadczenie o Wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych

osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

8/ zaświadczenie o niekaralności - w przypadku wyboru na stanowisko,

6. oferty pracy z Wyma8anymi dokumentami należy złożyć w kadrach 5 DPS lub przesłać pocztą

na adres 5 DPs /decyduje data Wpływu/ w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem,

nazwiskiem i adresem kandydata, z dopiskiem: "Nabór 
na stanowisko księgowego"

od poniedziałku do piątku * god,, a,oo-rs,o0 W terminie do dnia 18 października zg2l l, do

godz. 11:00

Dodatkowe informac,ie można uzyskać pod nr tel, 42 643,53-49159,

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 5 DPS,

7. oferty, które wpłyną do 5 DPs po Wyznaczonym terminie oraz ni€zawierające kompletu

dokumentóW - nie będą rozpatryWane,

8. otwarcie ofeń odbędzie się w dniu 18 października 2021 r, ogodz, 12:00,

Kandydaci/ki/ spelniający WymaBania określone w ogłoszeniu o terminie imiejscu rozmowy

kwalifikacyjnej zostaną poWiadomieni telefonicznie,

9. Administratorem danych osobowych zebranych W procesie rekrutacji jest 5 Dom Pomocy

społecznej - reprezentoWany przez Dyrektora Urszulę Wasik,

Dokumenty kandydata Wybranego w naborze i zatrudnionego w SDPS w Łodzi zostaną dołączone

do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach

5 DPS przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o Wynikach naboru, W tym

okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem,

5 DPS nie odsyła dokumentóW kandydatom,

Po upĘwie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez

kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,

lnformacjaoWynikunaboruzostanieopublikowananastronieinternetowejorazumieszczona
na tablicy informacy,inej w siedzibie 5 DPS,

Dyrektor 5DPSwŁodzi
mgr Urszu a Wasik

.} ;

Łódź, dnia 24 września zozl r-
I,_


