
Dyrektor 5 Domu Pomocy Spolecznej, 93-278 Łó.Jż, ul. Podgórna 2/14 oglasza nabór kandydatów
do placy na stanowisko urzędniczc * I<sięgowego/starszego księgowego

l-iczba wakatów: ]

Wymiar czasu pracy: pełny

I{odzaj umowy: tllTowa o pracę

1. Wymagania niczbędne: ukończone ckonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne w}ższe

studia zawodowe, uzupełIiiającc ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplornowe albo ukoliczenie szkoły śr,edniej, policealnej lub pomaturalnej szkoĘ zawodowej

o kielunkrr rachunkowość i posiadanie co rrajmniej 2-1etniej praktyki w księgowości,

l'onadto;
a) Posiadanie oby,watelstwa poIskiego,

b) Brak skazania prawomocnym wryrokiem sądu za umyślne pfzestępstwo ścigane z oskarżenia

publiczllego Iub umyślne pzestępstwo skarbowe,

c) Posiadanie pełnej zdolności do czyrności prawnyclr oraz korzystania z pełni praw publicznych,

d) N icposzlaliorł ana upinia.

2, Wymagania dot|atkolr c:

a) Dobra znajomość raclrunkowości w tyIrr rachunkowości budżelowej,
b) Doświadczcriic w pracy na slanowisku księgowego/starszego księgowego w samorządowej

jednostce budżetowej,

c) Umicjętność korzystania z komputcrowycb programów finansowoJ<sięgowych,

d) Urnicjętność pracy w zcspole,
c) Komunikatywność, samodzielnośó, dokładność i rzetelność.

3, Zal<rcs zatlań rvykonlrvanych w 5 Dl'S na stanotisku księgowego/starszego księgowego:

l) l'I,owadzenie kasy zgodnic z aklrralnic obowiązującyni przepisami oraz,,Instrukcją kasową",

a w szczcgólrrości:
a) Rea|izacja operacji gotówkowych - przyjmowanie wpłal idokonywariie wypłat
b) I}icżące sporządzanie raportów kasowyclr
o) Rozliczanie zaliczek gotówkowych, pobranyc|r przez lpowńnionych pracowników
d) Prowadzcnic książki druków ścisłego zalachowania
e) Prowadzcnic cwidencji depozytów rzeczowych złożonych w kasie DPS-u
l) SpI,awdzcnic pod względcm fornralno-rachunkowynr faktul gotówkowych oraz źródłowych

dowodów kasowyclr
g) l'odejmowanie oraz odprowadzenie gotówki z kasy do banku
h) Pl,zestIzeganie wysokości pogotowia kasowego

2) Obsługa obowiązującyoh systcmów infonnatycznyclr.
3) Przygotowywanic i wprowadzanie podstawowyclr dokumentów źródłowych do Systemu

Zarządzania llinansami Miasla.
4) Przygotowywanic i dekrctor.valric dokunrcntów księgowyolr, stemplowanie i opisyrvanie zgodnie

z.zl;adalni l,ac ltrlnkowośc i,
5) Księgowanic dokumcntów w syslemie fi nansowo-ltsięgowym jednostki.

Szczegółclwc czylrności określi zakres obowiązków i odpowiedzialności.

4. W miesiącu poprzcdzającyrn datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

nie pclnosprarvnych w SDI'S, lv roztlmieniu plzcpisów o rchabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianitl osób nicpełnosplaił,nych, wynosi ponad 60ń,

5, Wymagane dokunrcnly:
l/ Li:l lnolywacljny i CV.
żl Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3l Kopie dokurncntów polwierdzająoych wykształccrrie ikwalifikacje zawodowe,

ł,ódź, dnia 12 pażdzierńka 2022 r.



4l Kopie dokumerrtów potwicrdzających stż pracy (świadectwa pracy i zaświadczenia z Urzędu
pracy, jeżcli stosunck placy tfwa nadal - zaświad czenia z zakładu pracy),

5l Mile widziarre refelencje z poprzedniclr miejsc pracy,

6l Oświadczcnic kandydata o braku przcciwwskazań zdfowotnych do wykonywania pracy

na stalrowisku,

7/ oświadczcliakandydata:
a) o posiadaniu obywatelslwa polskicgo,
b) posiadanic pchrcj zdolrrość do czynności prawnych,

c) korzyslania z pchli plaw publicznych,

d) podpisanc oświadczenie kandydara, żc nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

za umyśIne pżcstępstwo ściganc z oskarżenia pubIicznego oraz umyślne pfzestępstwo

sliarbowc nic toczy się wobec niego postępowanic kartre o w/w,

e) podpisanc oświadczcnic o wyrażeniu doblowolrrcj zgody na przetwarzanie danyclr

osobowyclr do cclórv rckrulacji w ramaoh naboru na wolnc stalrowisko urzędnicze. w

tyln wolnc kielowniczc stanowisko urzędnicze.

8l zaświad,czcnie o nickaralności - w przypadku wybolu na stanowisko.

6. Oferty pracy z wymaganymi dokumentami należy zlożyć w kadrach 5 DPS lub przeslać
pocztą na adles 5 DPS /decyduje data wplywu/ w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem,
tlazr.r,iskicll i adresenr karrdydata, z dopiskicm: ,,Nabór na slanowisko księgowego" od poniedziałku

do piątku w godz. 8:00-15.00 w tcrminic do dnia 24 pafu)ziernika 20ż2 r. do godz. 11:00

Dodatkowe in|onnacje nożrra uzyskać pod nr tel. 4ż 643-53-49l59-
Nabór plzcprowadzi korrrisja konkulsowa powołana przez Dyrektora 5 DPS.

7. Ofcrly, którc wplyną do 5 D|'S po wyznaczonym tcrminie oraz niezawierające komplctu
dokumcnlów - nic będą rozpatrylyanc.

8. C)twarcic ofert odbędzic się w dniu 24 p,ai,rlziarnikn 20ż2 r. o godz. 13:00.

Kandydaci/ki/ spełniający wyllagatria okrcślone w ogłoszcniu o tenninie i miejsou rozmowy
kwalifi kaoyjnc j zostaną porł,iadom icni 1clelbnicznie.

9. Administratolcm danych osobowyclr zcblanyclr w procesic rckrutacji jest 5 Dom Pomocy Społecznej

reprczcl]towally przez pełrriącą obowiązki Dyrcktora - Agnieszkę Rosińską.
Dokumenty kandydala r.vyblanego lv naboze i zatrudnionego w 5DPS w Łodzi zostaną dołączone do

_;cgo akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowyłvane w kadrach 5 DPS
przcz okres 3 nriesięcy od dnia upowszcclrnicnia informacji o wynikach naboru. W tym okresie

kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. 5 DPS rric odsyła
dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 nliesięcy od dnia upowszcohnienia infonnacji o wynikach naboru, nieodeblane przez

I<antiydatów dol<tl1-1-1cnty zostaną komisyjlric zniszczonc.

[nformacja o wyniku nabolu zostanie opublikowana na stronic ilternelowej oLaz umieszczona na tablicy
irrl'onnacyjncj w sicdzibic 5 DI'S.
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