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Nowv Dwor Gdafrski. dnia 15 maia20l7 r.

KR.21r0.5.2017
STAROSTA NOWODWORSKI
na podstawieart. 11 ust.1 ustawyz dma21 listopada2008 r. o pracownikachsamorzqdolvych
( t j . D z . U . 2 2 0 1 6r . , p o z . 9 0 2z e z m . )
oglaszanab6r na wolne od 28 lipca 2017r.
stanowisko urzgdnicze
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdariskim
ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dw6r Gdariski
I. Okre5leniestanowiskaurzgdniczego- I miejsce- pelny etat od 28 lipca 2017r,
1. Stanowiskods. plac w WydzialeFinansowo- Ksiggolvym.
2. Nab6r dotyczy zatrudnienia w pelnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym
zastrzeaeniem,2e umowa na czas nieokreSlony mohe byc poprzedzona umow4 na czas
okreSlony.
II. Kandydat przystgpujAcydo naboru winien spelnia6nastgpuj4cewymagania:
1. Wvmagania konieczne:
1) Wyksztalceniewyzsze,b4d2Srednie;
2) co najmniej 5 letni sta?pracy,w tym 3lata w ksiggowoSci;
3) obywatelstwopolskie;
4) korzystaniew pelni z praw publicznych;
5) pelnazdolnoSddo czynnoSciprawnych;
6) niekaralnoSi prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane
z oskarzenia,publicznegolub umySlneprzestgpstwoskarbowe;
7) nieposzlakowanaopinia;
8) stanzdrowia pozwalajqcyna pracg nawylej wymienionym stanowisku.
2, Wvmasania dodatkowe:
1). znajomoS6zagadnieniaplac, um6w zleceniai o dzielo, rczhczenz ZUS i US;
2) znajomoS6zasadrachunkowoSci;
3) znajomoSdewidencji Srodk6wtrwalych;
4) umiejgtnoS6dobrej organizacjipracy oraz pracyw zespole;
5) znajomoS6 ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowoSci, ustawy
o samorz4dziepowiatowyffi, ustawy o pracownikachsamorz4dowych,ustawy o podatku
od osob fizycznych. ustawy o SwiadczeniachpienigZnychz ubezpieczenraspolecznego
w razie choroby i macierzyistwa;
logiczne mySlenie,
6) samodzielno56,odpowiedzialnoSi,rzetelnoS6,systematycznoSc,
gotowoSi nazmrany.
III. Zakres zadafipodstawowychwykonywanych na stanowisku,migdzy innymi:
1) naliczanie plac i prowadzenie kart wynagrodzeri dla pracownik6w Starostwa w
programiePtrACE;
2) sporzqdzaniedeklaracji ZUS i raporl6w dotycz4cychubezpieczerispolecznychoraz
zdrowotnychw programiePLATNIK;
3) prowadzenie rozliczeh podatku dochodowego od osob tlzycznych i sporz4dzanie
deklaracji podatkowychPIT;
4) obslugaksiggowabudzetuPowiatuw programieFIN;
5) prowadzenieewidencji Srodk6wtrwalych w programieAMST.

IV. Warunki pracy:
1) pracaw pomieszczeniubiurowym na II pigtrzew siedzibieStarostwaPowiatowego
wNowym Dworze Gdafrskimprzy ul. gen.WladyslawaSikorskiego23;
2) pracaprzy monitorze ekranowympowyzej 4 godzindziennie;
3) obslugaurzqdzehbiurowych.
V. Warunkiem wzigcia udzialu w rekrutacji jest zlo2enienastgpuj4cychdokument6w:
1. Kopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie, uprawnienia i umiejgtnodci
(dokumentyuwierzytelnioneprzez kandydata).
2. Dane osobowe zawarle w dowodzie osobistym (dokumenty uwierzl'telnione przez
kandydata).
osobowydla osobyubiegaj4cejsig o zatrudnienie.
3. Kwestionariusz
(CV)
list motywacyjny.
i
4. Zyciorys
5. Kopie Swiadectwpracy (dokumentyuwierzytelnioneprzez kandydata).
6. Oswiadczenieo pelnej zdolnoScido czynnoSciprawnych.
7 . Oswiadczenieo korzystaniuw peini z praw publicznych.
Sciganez oskarheniapublicznegolub umySlne
8. Oswiadczenieo niekaralnoSciza przestgpstwa
przestgpstwoskarbowe.
9. Oswiadczenieo nieposzlakowanejopinii.
10. Oswiadczenieo staniezdrowia pozwalajqcymna pracAna ww. stanowisku.
11. Oswiadczeniekandydatao wyrazeniu zgody naprzetwarzaniedanych osobowychdo cel6w
rekrutacji,zgodniez ustaw4z dnta29.08.I997r.o ochroniedanychosobowych(t.1.D2.U. z
2016r.poz.922).
jezeli kandydatzamrerzaskorzystad
12.Kopia dokumentupotwierdzaj4cegoniepelnosprawnoSd,
z uprawnienia,o ktorym mowa w aft. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada2008r. o
(tj. Dz.U. z2016r. poz.902 ze zm.).
pracownikachsamorz4dowych
nale2vzlo2vdwlasnorecznvpodnis.
Na oSwiadczeniach
Dokumentynale|y skladai w zamknigtejkoperciez dopiskiem:
,,Nabdr na stanowisko ds.plac" w terminie do dnis 26 maia 2017 r. w sekretsriacie pokdi nr
20 w Stsrostwie Powicrtowymw Nowym Dworze Gdafiskim ul. gen. Wadyslawa Sikorskiego 23
ctogodz. 15L.
Aplikacje, kt6re wptyn4 do StarostwaPowiatowegow Nowym Dworze Gdariskim po wy2ej
okreSlonymterminie nie bgd4 rozpatrywane.
Wska2nikzatrudnieniaosob niepelnosprawnychw StarostwiePowiatovvymw Nowym Dworze
Gdafskim w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b
w miesiqcukwietniu 2017 r.jest wyZszyniL 6 o/o.
niepelnosprawnych
Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczonana stronie internetowej Bi etynu Informacji
wa przy ul. gen.
Publicznej/www.bip.nowydworgdanski.pl/oraz na tablicy inforn-racyjnejSt

go 23.
Wtradyslawa
Sikorskie
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