
 

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4 

w BIAŁYMSTOKU 

Ogłasza nabór na stanowisko  

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (3/4 etatu) 

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

1) prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym; 

4) prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz 

niezbędnych zmian w tym zakresie; 

5) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów ora analiz 

dot. realizacji wydatków budżetowych oraz sprawozdawczości do GUS, 

6) sporządzanie list płac i przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu 

ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników; 

7) sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy 

wykonania budżetu. 

 II. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie; 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

3) wykształcenie wyższe magisterskie  o kierunku ekonomia i posiadanie co najmniej            

2-letniej praktyki zawodowej w zakresie księgowości budżetowej lub wykształcenie średnie 

ekonomiczne i co najmniej 6 letni okres praktyki zawodowej  w zakresie księgowości 

budżetowej; 

4) niekaralność za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o pracownikach samorządowych,                 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Kodeksu Pracy; 

6) znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych; 

7) znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej; 

8) znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych. 



III. Wymagania dodatkowe: 

1) umiejętność obsługi programów: Płatnik, GUS, EXEL, WORD, QWARK, QWANT. 

2) inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów; 

3) rzetelność, dyspozycyjność i skrupulatność. 

IV. Wymagane dokumenty 

1) CV zawierające dokładny opis przebiegu pracy zawodowej; 

2) List motywacyjny; 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w zakresie 

rachunkowości budżetowej; 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

5) oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa; 

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu           

z pełni praw publicznych, 

7) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo ścigane        

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

8) Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji do 

celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 

V. Warunki pracy na stanowisku: 

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy                              

z wynagrodzeniem zasadniczym w przedziale 2 100,00 -2 300,00 zł + dodatek funkcyjny            

+ płatny dodatek za wysługę lat. Wymiar etatu ¾.  

 

VI. Termin  i miejsce składania dokumentów: 

Termin: do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 15.00 

Miejsce: aplikacje należy składać w siedzibie Żłobka Miejskiego nr 4 (pokój dyrektora,    

parter budynku) w godzinach 7.30-15.00 lub wysłać drogą pocztową na adres                 

Żłobek Miejski nr 4 w Białystoku, ul. Broniewskiego 1 A, 15-748 Białystok                          

- w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”.   

 

 

 



VII. Informacje dodatkowe: 

1.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                  

i społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %. 

2. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego 

naboru telefonicznie. 

3. Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do Żłobka), w sposób inny niż określony 

w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią              

na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu. 

4. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. Po zakończeniu naboru zostaną 

komisyjnie zniszczone. 

 

 

Białystok, dn. 29.02.2016 r.  

 Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4 

w Białymstoku 

mgr Alicja Anna Matejczyk 

 


