
ń Dom Pomocy Społecrnej
ŁódĄ ut. PodŃrna 2/ 1,t

tol. 42 643 53 /t9, 42 613 53 59

Regon 000296736 PKD 8720Z
Lódż, dnia 21. listopada 2022 r,

Dyrektor 5 Domu l'omocy Spoleczncj, 93-278 Łó.]ż, ul. Podgórna 2/14 oglasza nabór kandydatów

do pracy na stanowisko urzędniczc - księgowcgo/starszego księgowcgo

l .iczba wakatów: l

Wynriar czasu pracy: pcłny

Ilodzaj urnowy: umowa o pracę

1. Wymagania niezbędnc: ukoliczone e konomiczne jednolite studia magistet,skie, ekonomiczr'e wższe
sludia zawodowc, uzrrpcłlriająoe ckonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowc albo ukoliczenie szkoły śrcdnicj, polioealncj lrrb pomaturalnej szkoły zawodowej

o kięrunku rao|runkowość i posiadanie co najnnicj 2-Ietlliej praklyki w księgowości,

Ponadto:
a) Posiadanie obywatclsMa polskicgo,

b) Brak skzzania prawolnoonym wyrokienr sądu za umyślne pfzestępstwo ścigane z oskarżenia

publiczrego lub umyślnc plzcst9pshvo skarbowe,

c) Posiadanie pcłrrcj zdolności do czynności prawnyclr orazkorzystania z pełni praw publicznyclr,

d1 \ icposzIakou ana opinia.
2. Wymagania dodźrtkowc:

a) I)obra znajorność rachunkowości w fym raclrunkowości budżetowej,

b) Doświadczcnic w pracy na stanowisku księgowego/starszego księgowego w samorządowej
jcdnostcc budżctowcj.

c) lJmicjętność l<oI,zystania z komputerowyclr programów finansowo-księgowych,
d) lJrnicjgtność pIacy w zcspolc,
c) Kornunikatywrrość, sanrodzjclność, dokładność i rzctelność.

3. Zakrcs zadań wykonywanych w 5 DPS na §tanolvisku księgowcgo/starszcgo księgowego:

l) Prowadzenie ewidcncli środków trwałyclr, pozostałyoh środków trwĄch oraz ewidencji
ilościowcj składników rnająlku jedrrostki oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków
tlwĄch w obor,viązującynr w jednostce systemie fi nansowo-księgowym.
Księgowarric list płac.

Wystawianie i księgowanie NO'l KSIĘGOWYCH dotyczących refundacji kosńów.
Księgowanic odpłatności z t),1ułu gospodarki odpadami komunalnyni oraz kosńów Zarządu,

I(sięgowanic dowodów raclrut,tkowo-kasowyoIr.

Księgowanie wyciągów dotycząoyolr wydatków budżctowyclr.
IJzgadrrianie sald kont wydatkowych.
I)1,orł adzcn ic cwidcncjilFSS lj.:

a) ustalanic odpisu na ZlrŚS olaz transz plzelewowyclr zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) księgowanic cuaz splawclzanic poprawności spłaty pożyczek mieszkaniowych ZFŚS,
c) dckrctorvanic doktlnrcntów związanych wyplatami z ZliŚS,
d) dękrelclrłallic wyciągów ballkolrlch z ZFŚS.
e) ustalanic zwlotu środków z ZFŚS na konicc roku zgodnic z średniorocznym ętatem w 5DPS.

9) Wykonyłvanic innycll zadaft z,lcconych przczbezpośredrriego przełożonego i Dyrektora.

Szczcgółowe czynnośoi okr9śli zaklcs obowiązków i odpowicdzialności.

4. W micsiącu popzedzającym datg upublicznicnia ogloszcnia - wslraźnik zatrudnicnia osób

nicpclnosprawnych w SDPS, w lozul-t-tictriu przcpisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób nicpcłnosprarvnych, wynosi ponad ó%.

2)

3)
4)

5)

6)

1)

8)



Inlormacja o wytriku naboru zostaIlic opublikowana na stronic intcl,nctowej oraz umicszczona na tablicy
inlormacy.inej w sictizibic 5 l)l)S.

r}.
siliska

5. Wymaganc dolrumcnly:
l/ I.ist lnotywacyjrty i t'V.
2/' Kwestiolrariusz osobowy dla osoby ubicgająccj się o zatludnienie,

3l Kopic dokumcrrtów polwierdzającycli wykształccnie ikwalifikacje zawodowe,
4l Kopie dokunrentów potwieldzającyoh staż pfacy (świadectwa pracy i zaświadczenia z Uruęó)

pracy, jeżcli stosunck pracy trwa nadal zaświadczęnia z 7akładu pracy),

5l Milc widzianc refcrencje z poprzedniclr micjsc pracy,

6l Oświadczenic kandydata o braku przeciwwskazati zdrowotnych do wykony,warria pracy

na stanowisl<u.
7/ ośrł iadczcllia lialldydala:

a) o posiadalriu obywaLelstwa poIskiego,

b) posiadanie pełnej zdolność do czynnośoi plawnyolr,

c) korzystania z pcłni praw publicznych,
d) podpisanc oświadczct-lic kandydala, żc nic był skazaIry plawomocnym wyrokiem sądu

za utrryślne pIzcstępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo

skalbor,vc nie toczy się wobcc nicgo postępowanie karne o w/w,
c) podpisanc oświadczcnic o wyrażcniu dobrowolnej zgody na pfzetwarzanie danych

osobowyclr do cclów rckrutacji w tamach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w
tym wolt-tc kicrowniczc stanowisko urzędnicze.

8/ zaświadczcnic o nicl<aralności - lv przypadku wyboru na stanowisko.

ó, Ofcrly pracy z wymaganymi dokumenlami należry zlożyć w kadrach 5 DPS lub przesłać
pocztą na adrcs 5 I)PS /decyduje data wpĘłvu/ w zamkrriętej kopercie, oz-naczonej imieniem,
Ilazwiskicm i adlcsenr kandydata, z dopiskienr: ,.Nabór rra starrowisko księgowego" od porriedziałku

do piąlku w godz. 8:00-15,00 w tcrminic do dnia 2 gru<Inia żO2ż r, do godz. 11:00
Dodatkowe inlorrnacje lnożlra uzyskać pod nr tcl. 42 643-53-49/59.
Nabór ptzeprorł,adzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 5 DPS.

7. Ofcrty, którc wplyną do 5 Dl'S po wyzuaczonym terminie oraz niezawierające kornpletu
dokumcntów - nie będą rozpatlTwanc.

8. Otrvarcic ofcr1 oclbęclzie się rv dniu 2 grudnia żO2ż r. o godz. 13:00.
Kandydaci/ki/ spchliający wyrnagania okrcślone w ogłoszcnitr o lerlTillic i micjscu roznowy
kwalilikacyjncj zostaną powiadorn ien i tęlelbnicznie.

9, Administratorcm danych osoborvych zebranych w prooesie lekrutacj i jest 5 Dom Pomocy
Społcczncj - fcprczentowany przcz pełniącą obowiązki Dylcktora - Agnieszkę Rosiriską.
DokuInenty kandydata wybrancgo rv nabozc i zatludnionego w 5DPS w Łod,zi zostaną dołączone do
jcgo akt osobowych. I)okumcnty pozostałyclr kandydatów będą przechowywane w kadrach 5 DPS
przcz okrcs 3 niicsięcy od dnia upowszeolrnicnia infornacji o wynikach naboru. W tym okrcsie
kandydaci będą mogli dokonać odbioru slvoich dokumeIltów za pokwitowanienr. 5 DPS nie odsyła
dokuIrrctltów l<andydalorrr.

I)o upływic 3 miesigcy od dnia upowszechnienia informacji o wyliikach traboru, nieodebrane przez
kandydatów dokun]eI]1y zostaną konrisyjnic zniszczonc,

Aą1


