
Łódż, dnia 2 listopada 2022 r

Dyrcktor 5 Domu Pomtlcy Spolccznej, 93-278 ł,órlż, ul. l'odgórna żll4 ogłasza nabór kandydatów
do pracy na stanowisko urzędniczc - księgowcgo/slarszego ksiqgowcgrr

l-iczba wakatów: i
Wymiar czasu pracy: pcłrry

Iłodzaj umowy: tlmowa o placę

l. Wymagania niczbędnc: ukończotlc ckonomiczne jednolite studia magistelskie, ekonomicznc wyższe
studia zawodowc, uzupełrriającc ekononiczllc studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowc albo ukoIiczenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej
o kicrunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 2-letniej praktyki w księgowości,
Ponadto:

a) Posiadarrie oblłvatclstwapolskiego,
b) I}rak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publiczncgo lub umyślne plzcslępstwo slrat,bowe,

c) Posiadanic pcłIrcj zdolności do czytlności prawtlych oraz, korz,ystania z, pcłni plaw pub|iczrrych,
d1 N ieposzlakowana opilr ia,

2. Wymagania dodatkowe:
a) Dobra znajoIność raclrunkowości w 1ym lachunkowości budżetowej,
b) I)oświadczcnie w pracy na stanowisku księgowego/starszego księgowego w samorządowej

jcdnoslce budżetowej,

o) Umiejętność korzystania z konrputerowycl-t progranrów finansowo-księgowych,
d) tJmicjęttlość pracy w zcspolc.
c) Komunikatyr.vIrość, samodzielność, dokładność i rzetelność,

3 . Zakres zadań lvykonywanych w 5 DPS na slanowisku księgowego/starszcgo księgowego:
l. Prorładzenic cwidclrcji ZIrSS. tj.:

a) sprawdzanic poprawności spłaly pożyczek mieszkaniowych ZFŚS,
b) dekretowanic wyciągów bankowych.

2. Obsłrrga wyciągów bankowych wydalków budżctowych.
3. Księgowanic lis1 płac.

4. lJzgadnianie sald kont wydatkowych.
5, I1wiclcncjonowanie środków tni/ałych.
6. Iiwidenojonowanie dokumentów księgowych, a w szczególności:

a) Obsłrrga obowią7,łjących syslemów inlbrmatyoznych w tym ZFM.
b) Księgowarric dowodów lachunkowo kasowych w pełnym zakresie.
c) ()bsługa wyciągów barrkowych, dochotlów budżetowych i depozytów.
d) Przygotowywanie i dekrotowanic dokumentów księgowych zakupowych

i sprzcdażowych oraz ich opisywanie zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości.

Szczegółowc czynrrości okrcśli zakrcs obowiązków i odpowiedzialności.

4, W nriesiącu poprzcdzającyIn da19 upublicznicnia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
n iepcłnosprawnych w SDPS. w rozumicniu przcpisów o rehabilitaoji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepcłlrosprawnych, lvynosi ponad 60ń.

5. Wymaganc dokumcnty:
l/ l,ist tnot;lvaeyjrl1 i CV.



2l Krveslionaliusz osoborłry dla osoby rrbicgająccj się o zalrudnicnie,

3l l(opic dokLlmcntów pollvicrdzająoycl,t lvykształccnie ikwalifikacje zawodowe,

4lKopierlokurnelltówpotwierdzającychSlażpracy(świadectwapracyizaświadczeniazUrz'ędtt
pracy, jeżcli stosunek pracy tlwa nadal - zaświad czct"ia z zakładu pracy),

5/ Mile widziane rcfcrellcje z poprzednich micjsc pracy,

6l oświaclczenic kandydata o braktt przcciwwsi<azań zdrowotnych do iłrykonyr,vania pracy

na stanowiskLt,

1l oświadczcniakandydata:
a) o posiadaniu obywatclstwa polskiego,

b) posiadanie pehcj zdolnośó do czynności pt,awnych,

c) korzystania z pełni plaw publicznyclr,

d) podpisalre ośrviarlczcnie karidydala, że nie był skazany prawomocnym rłyrokiern sądu

za utnyślnc przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczrrego oraz umyślne przestępstwo

skalbowc nie toczy się wobec niego postępowanie karne o w/w,

c) podpisanc oświadczcnie o wyraże:riu doblowolnej zgody rra przetwarzanie danych

osobowycl.tclocclówrcklutacjirł,ramachnabotunawolncstanowiskourzędniczc,w
1ynl wolnc kict,ownicze slanowisko ut,zędnicze.

8/ zaświaclczcnic o nickarahrości - w przypadku wyboru na stanowislro,

6. Ofcrty pracy z wymaganymi tlokumcntami należy zloż,yć w kadrach 5 DPS lub przesłać

pocztą na adres 5 DPS /tlecyduje data wplywu/ w zamkniętej kopercie, oznaczone1 imieniem,

nazwiskietrr i adrescnr kandydata, z dopiskicnr: ,,Naból na stanowisko księgowego" od poniedziałku

clo piąt]<u w goclz. tl:00_15.00 w tcrminic tlo clnia 14 listopada 2022 r. do godz. l1:00

Dodatkowc inlbnnacjc tnożna r"rzyskać pod nr tel. 42 643-53,49159,

Nabór przcprowadzi korłisja konkut,sowa polvołalra przcz Dyrcktola 5 DPS,

7. Ofcrty, które wpĘną do 5 DPS po wyznaczonym tcrminie oraz niezawierające komplctu

dokurnentów - nic będą rozpatr},wtnc.
8. Olwarcie ofert odbędzic sięw dniu l4 listopada 2022 r. o godz, 13:00,

kan<lydaci/ki/ spcłniający wylnagarria okr.cśIonc w ogłoszclriu o tenninie i miejsctl Toz|1lowy

kwal ifikacyjncj zostaną powiadol-nicni 1elclonioznic.

9, Adnrinistl.alorcm darrycl-t osobowyoh zcblalryclr w pt,occsie rekrutacji jest 5 Dom Pomocy Społecznej

- lcpfezcfltowany przcz pehiącą obowiązki Dyrektora * Agnicszkę Rosińską,

Do]<ulrrcnly karrdydata wybrarrego w nabot,ze izatludnionegtl w 5Dps w ł,odzi zostaną dołączone do

jego akt osobowych. Dokurnenty pozostałych kandydatów będą przeclrowyłvarre w kadrach 5 DPS

pvez okrcs 3 rnicsięcy od rlnia tlp<lwszcolrnicnia infonnacji o wynikach naboru, W tym okrcsie

karrclyclaci bęclą mogli r]ol<orrać odbioru swoiclr dokumcnlów za pokwitowaniem. 5 Dps nie odsyła

dokutncnlólv kalrdydatom.

Po upływic 3 micsięcy od dnia upowszcclrnicn ia infolmacji o wynikach nabolu, nieodebrane przez

kandydatów dokumct-tty zostaną konr isyjnie ztliszczonę.

lnlornracja o wyniku nabolu zoslanic opublikowana na stloilic internetowej ol'az umieszczona na tablicY

ilfbrnracyjrrcj w sicdzibic 5 D|'S
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