
Lódź, dnia 12 paźdzlernil<a 2022 r

Dyrcl<tor 5 Donru Pomocy Spolcczncj, 93-278 ł,ódź, ul. Podgłirna żll4 oglasza, nabór kandydatów
do pracy na stanorvisko urzędniczc l<sięgowy/starszy księgowy

Liczba wakatów; l

Wymiar czasu pracy: pełny

Iłodza.j utrowy: llmowa o pracę

i. Wyrnagania niczbędnc: ukoliczolrc ekonomicznc jedno]ite strrdia lnagisterskic, ckonomiczne vrryższe

studia zawodowe, uzupcłniającc ckonomicznc studia nragisterskie lub ekonomiczne sludia

podyplomowe aIbo ukoIlczcnie szkoły śrcdnicj, policealnej lub polnaturahrej szkoĘ zawodowej

o kiclunku rachunkowość i posiadanie co najmnicj 2-|etniej praktyki w księgowości,

l'onadto:
a) Posiadanie obywatelstwa poIskiego,

b) Brak skazania pI,awomocl-tynr wyrokiem sądu za umyślne przestępslwo ścigane z oskarżenia
publicznego Iub umyślrle pźcstępslwo skarbowe,

c) Posiadanic pcłncj zdolności do czyIlIlości prawnyclr oraz korzystania z pełrri praw publicznycli,
d) Nicp,lszlakor,l atta tlpittia.

2, W; nIagan ia rlodalkołc:
a) Dobra znajomość rachun]<owości w tym raclrunkowości budżetowej,

b) Doświadczenic w pracy na stanowisku księgowego/starszego księgowego w samorządowej
jcdnostcc budżctowcj,

c) lJmicjętność korzystania z konrputefowych programórł, finansowoJ<sięgowych,
d) tJmicjętność pI,acy w zcspolc,
e) I(omunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.

3, Zakrcs zadań lvylronywanych rv 5 DPS na stanowisku ksiggowcgo/starszego ksigowego:
1) lJwidcncja doclrodów oraz dcpoz.ytów micszkaIiców w szczególrrości księgowanie przypisów

i odpisów odptatności 7a pobyl.
2) Iśięgowanie wyciągów bankowych d€pozytowych i dochodowyclr,
3) l)rzygotor,vywalrie przclervów bankowycll,

Szczcgółowe czylrności okleśli zakrcs obowiązków i odpowiedzialności.

4. W rlicsiącu popI,zedzającylrr datę Llpublicznienia ogłoszenia - wskaźnik zatrudnienia osób
nicpclnosprarvnych w SDI'S, rł, rozunricniu przcpisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatludniaIriu osób niepcłnosprzrwnych, wynosi ponad 6%o.

5. Wymaganc dokunrcnly:
l / l,ist motywacyjny i CV,
2l Kwcstionaritlsz osobowy dla osoby ubicgająccj się o zalrudnienie,
3l Kopic dokurlrcntów potwierdzających wykształcenie ikwalifikacje zawodowe,
4l l(opic dokunrentciw potwierdzająoyoh staż pracy (świadectwa pracy i zaświadczenia z Uruędu

pracy, jcżcli stosunck pfacy tfwa tradal zaświadczenia z zakładl pracy),

5l MiIc widzianc rclerelrcjc z popl,zcdnicli miejso pfacy,
6l Oświadczcnic kandydata o braku plzcciwwskazali zdrowotnych do wykon;,wania pracy

rra stanowisku,

7/ oświadczeniakandydata:
a) o posiadaniu obywatclstwa polskicgo,

b) posiadanic pehej zdoJność do czylrności plawnych,

c) koI,zystania z pcłni praw publiczrrych,

d) podpisanc oświadozcrric kandydata, żc nic był skazany prawomoc ynr wyrokiem sądu

za unryślnc pfzcstępstwo śoigane z oskarżenia pub|icznego oraz umyślne przestępstwo

skalbowc nie toczy się wobeo niego postępowanie karne o w,



c) podpisarrc oświadczcIlic o wyrażcniu dobrowolnej zgody na przctwarzanic danych

osobowyclr do cclórv rckI,utacji w ralnaolr nabotu na wolnc stanowisko urzędniczc, w
tynr rvolnc kielowniczc stanowisko uzędniczc.

8/ zaśrviadczcnic o Irickaralności - i,v przypadku wyboru na stalrowisko.

6. Ol'crty pracy z rvymaganvmi dokumcntami nalcży zlożyć w kadrach 5 DPS lub przesłać
pocztą ,]a adrcs 5 I)l)S /dccydujc data rvpĘłvu/ w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem,
trazwiskienr i adrcsem kandydata, z dopiskienr: ,.NabóI,ria stanowisko księgowego" od poniedziałku

tlo piątku rv gocLz. li:00-15.00 rr, lcI,ninic tIodnia 24 paźrlzicrnika żO2ż r, do godz. 11:00

Dodatkor.vc itllbnrracjc lllożna uzyskać pod nr tc]. 42 643-53-49159.

Nabór przcplorł,adzi komisja konkursolva powołana przez Dyrcktora 5 DPS.
7. Ol'erty, którc rvplyną do 5 Dl'S po lvyznaczonym tcrminie oraz niczawierające kompletu

dokumentów - nic b9dą rozpatry}yanc.
8. Otrv:rrcic ofert odbędzie się rv drriu 24 paździtrnikl ż022 r.ogodz. 13:00,

Kandydaci/ki/ spchiający r,vymagania okrcślone w ogłoszcniu o tc1,1ninic i miejscu rozmowy

ltwalifi kac1,.jncj zostanz1 powiadomicni tclcIbnicznic.
9, Adll inistratorcm danyclr osobowyclr zebranyclr w procesie leklutacjijest 5 Dom Pomocy Społecznej

- rcpfezel]towal]y przcz pełniącą obowiązki Dyrcktor a - Agnicszkę l(osińską.
I)okulnerrly kandydata wybrancgo w nabolze i zatrudnionego w SDPS w ł,odz| zostaną dołączone do
jcgo akt osobowycl-t, Dokunrcnty pozostĄch kandydatów będą przechowywane w kadrach 5 DPS
przcz okrcs 3 nicsięcy od dnia uporł,szcchtricnia inlormacji o wyIrikaclr naboru. W tym okresie

kandyrJaci będą rnogli dol<onać odbioru swoiclr dokumcntów za pokwilolvaniem. 5 DPS nie odsyła
clokunrcntórv kandydalom,
l)o Llpływic 3 nriesięoy od rlnia upowszcchIl icn ia inlornracji o wynikaclr nabolu, nieodebrane przez
kandydatórv dokumcnly zostaIlą konr isyjnic zniszczone.
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Itllorlnacja o wyrrikLl nabol,u zostanic opublikowana na stronic intcrnctowej oraz umieszczona rra tablicy
inlorllacyjncj lv sicdzibic 5 DPS.


