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STAROSTA NOWODWORSKI

na podstawie art.ll ust.L ustawy zdnia2L listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (t.j. Dz. U. 22016r.,
poz.902 z poin. zm.)

oglasza nab6r na wolne od 29 stycznia 2OL8 r.
stanowisko urzqdnicze

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdaiskim
82-100 Nowy Dw6r Gdariski ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23

l. Okre5lenie stanowiska urzedniczego - 1 miejsce - pefny etat
L. Stanowisko ds. pfac w Wydziale Finansowo - Ksiqgowym.
2. Nab6r dotyczy zatrudnienia w pelnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrze2eniem,

2e umowa na czas nieokre5lony mo2e byi  poprzedzona umowE na czas okreSlony.

ll. Kandydat przystqpujqcy do naboru winien spelnia6 nastqpujqce wymagania:

L. Wvmagania konieczne:
1) wyksztalcenie wy2sze, bqd2 Srednie;
2) co najmniej 5 letnista2 pracy, w tym 3 lata w ksiqgowoSci;
3) obywatelstwo polskie;
4) korzystanie w pelni  z praw publ icznych;

5) pelna zdolno6i do czynnoSci prawnych;

6) niekaralnoSi prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne przestqpstwo Scigane z oskar2enia
publ icznego lub umySlne przestqpstwo skarbowe;

7) nieposzlakowanaopinia;
8) stan zdrowia pozwalajqcy na pracq na wy2ej wymienionym stanowisku.

2. Wvmaganiadodatkowe:
1) znajomo6d zagadnienia plac, um6w zlecenia i o dzielo, rozliczeri z ZUS i US;
2l  znajomoSi zasad rachunkowo6ci;
3) znajomo6i ewidencji Srodk6w trwalych;
4l umiejqtno6i dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole;
5) znajomo6i ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowo6ci, ustawy

o samorzqdzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorzqdowych, ustawy o podatku od os6b
fizycznych, ustawy o Swiadczeniach pieniq2nych z ubezpieczenia spolecznego
w razie choroby i macierzyfstwa;

6) samodzielnoSi, odpowiedzialnoSi, rzetelno5i, systematyczno6i, logiczne mySlenie, gotowoS6 na
zmiany.

f fl. Zakres zadafi podstawowych wykonywanych na stanowisku, miedzy innymi:

1) naliczanie plac i prowadzenie kart wynagrodzeri dla pracownik6w Starostwa w programie PTACE;
2) sporzqdzanie i przesyfanie deklaracji ZUS i raport6w dotyczqcych ubezpieczef spolecznych w

programie PtATNIK;
3) prowadzenie rozliczefl podatku dochodowego od os6b fizycznych i sporzqdzanie deklaracji

podatkowych PIT oraz przesylanie PIT do Urzqdu Skarbowego;
4) obsluga ksiqgowa bud2etu Powiatu w programie FIN;
5) prowadzenie ewidencji Srodk6w trwalych w programie ,,AMST;
6) sporzqdzanie sprawozdawczo6ci z zakresu wykonywanych zadafi.



lV. Warunki pracy:
1) praca w pomieszczeniu biurowym na ll piqtrze w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Nowym Dworze Gdafskim przy ul. gen. Wladysfawa Sikorskiego 23;
2) praca przy monitorze ekranowym powy2ej 4 godzin dziennie;
3) obsluga urzqdzef biurowych.

V. Warunkiem wziqcia udziafu w rekrutacjijest zloienie nastqpuj4cych dokument6w:
1. Kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie, uprawnienia i umiejqtno6ci (dokumenty

uwierzytelnione przez kandydata).
2. Dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym (dokumenty uwierzytelnione przez kandydata).
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej siq o zatrudnienie.
4. Zyciorys (CV) i list motywacyjny.
5. Kopie Swiadectw pracy (dokumenty uwierzytelnione przez kandydata).
6. OSwiadczenie o pelnej zdolno6ci do czynno5ci prawnych.
7. OSwiadczenie o korzystaniu w pelni z praw publicznych.
8. OSwiadczenie o niekaralnoSci za przestQpstwa Scigane z oskar2enia publicznego lub umy6lne

przestqpstwo ska rbowe.
9. OSwiadczenie o nieposzlakowanej opini i .
10. OSwiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na pracq na ww. stanowisku.
1-1. O5wiadczenie kandydata o wyraieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacji,

zgodnie z ustawq z dnia 29.08 .t997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 20L6 r. poz.922).
12. Kopia dokumentu potwierdzajacego niepelnosprawno6i, je2eli kandydat zamierza skorzystad 2

uprawnienia, o kt6rym mowa w art. L3 a ust. 2 ustawy z dnia 2L listopada 2008 r. o pracownikach
samorzqdowych (t.j. Dz.U. z 2O1,6 r. poz. 902 ze zm.l.

Na o6wiadczeniach naleiv zloiv6 wfasnorecznv podpis.

Dokumenty nale2y sktadai w zamkniqtej kopercie z dopiskiem:
,,Nab6r na stanowisko ds. ploc" w terminie do dnia 08 luteoo 2078 r, w sekretariacie - pok6i nr 20 w
Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdoriskim ul, gen. Wladyslawa Sikorskiego 23 do godz.75L.

Aplikacje, kt6re wptynq do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdafskim po wyiei okre5lonym
terminie nie bqdq rozpatrywane.

Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdafiskim w
rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spofecznej os6b niepelnosprawnych w miesiqcu grudniu
2Ot7 r. jest wy2szy ni2 6 %.

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej

/www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa pny ul. gen. Wladyslawa
Sikorskiego 23.


