CMENTARZ KOMUNALNY
BUDŻETOWY

ZAKŁAD

w

Radomiu, ul.OfiarFirleja 45
tel

-6 705
05725

345-12-60

INiF-796-008-03-49

Radom, dnia 15.04.2022

KA-110-1/2022

r.

Dyrektor Cmentarza Komunalnego
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego
w Dziale Księgowości

Cmentarza Komunalnego w Radomiu
I. Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1)

posiadają obywatelstwo polskie lub są obywatelami Unii Europejskiej oraz obywatele
innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

posiadają znajomość języka polskiego w mowie
wykonywania obowiązków głównego księgowego;

i

piśmie w zakresie koniecznym do

3) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni

praw publicznych;

4) nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi
gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
wiarygodności dokumentów oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) cieszą się
6)

nieposzlakowaną opinią;

spełniają jeden z poniższych warunków:

a) ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe,

wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w
księgowości

b) ukończyły średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną

i

posiadają co

najmniej 6- letnią praktykę w księgowości

c)

są wpisane

do

rejestru

biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

d) posiadają certyfikat księgowy

e)
IL.
1)

posiadają dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych,
rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, podatków: dochodowych, VAT, lokalnych.

Wymagania dodatkowe:
znajomość obsługi komputera w zakresie sytemu informatycznego niezbędnego do
prowadzenia ewidencji księgowej, obsługi programu finansowo-księgowego CORAX,
rozliczania rachunków, środków trwałych, systemu bankowości
elektronicznej,
elektroniczna obsługa ZUS, PFRON, US;

2)

doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań;

3)

umiejętność samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych;

4) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;
5)

umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy;

6)

sumienność, dokładność, odpowiedzialność;

7)

doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych;

8)

umiejętność pracy pod presją.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) nadzorowanie pracy oraz planowanie i organizowanie pracy podległym pracownikom
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami, wytycznymi i
zaleceniami przełożonych, w tym: realizacji zaleceń pokontrolnych, przestrzegania zasad
postępowania w zakresie realizacji bieżących należności i windykacji zaległości oraz
niedopuszczenia do przedawnień należności i zobowiązań, przestrzeganie zasad i przepisów
dotyczących zabezpieczenia informacji ustawowo chronionych;

2) prowadzenie ksiąg
o finansach publicznych
3) prowadzenie

rachunkowych

zgodnie

z

;

obowiązującymi

na podstawie upoważnienia dyrektora

rachunkowości zakładu;

przepisami

ustawy

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
dokonywanie wstępnej kontroli w zakresie zgodności operacji gospodarczych
finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych;

5)
i

6) dokonywanie wstępnej,
powierzonych obowiązków;

bieżącej

i

następnej

kontroli

funkcjonalnej

w

zakresie

7) opracowywanie projektów prawa wewnętrznego w zakresie gospodarki własnej zakładu
oraz realizacji dochodów, a w szczególności polityki rachunkowości i procedur kontroli
wydatkowania środków publicznych;
aprobowanie planów finansowych dochodów i wydatków zakładu, planów urlopów
wypoczynkowych podległych pracowników, planu pracy podległych pracowników, zakresu
czynności podległych pracowników, wniosków personalnych podległych pracowników,
projektów innych pism i dokumentów sporządzanych przez podległych pracowników;

8)

inicjowanie, nadzorowanie oraz rozliczanie
zakładu i pozostałych aktywów jednostki;

9)

inwentaryzacji

składników

majątkowych

dokonywanie okresowych ocen pracy podległych pracowników, w uzasadnionych
przypadkach wnioskowanie o dodatkowe wynagrodzenie dla tych osób, nadzorowanie
efektywnego wykorzystania czasu pracy podległych pracowników;

10)

tworzenie
organizacyjnej;

11)

instrukcji i procedur

usprawniających

pracę w nadzorowanej

komórce

sprawozdań finansowych
określone przepisy prawa;

12) sporządzanie

i

budżetowych z częstotliwością wymaganą przez

prowadzenie dokumentacji i rozliczeń
przepisami raz zarządzeniami Dyrektora

13)

14) inne obowiązki

podatku

VAT

obowiązującymi

zgodnie z

wynikające z funkcji kierowniczej.

IV. Warunki pracy:
l) praca w pomieszczeniu, w systemie czasowym, w godzinach
Komunalnego w Radomiu: od 7:30 do 15:30;
i telefonicznej,
2) praca wymaga komunikacji werbalnej bezpośredniej

pracy

Cmentarza

wzroku.
i
3) praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji obciążenia

4) na stanowisku nie występują warunki szkodliwe;
ustalone zgodnie z Regulaminem
5) Wynagrodzenie
Cmentarza Komunalnego w Radomiu.

Wynagradzania

Pracowników

V. Informacja dodatkowa:
6 % wskaźnik
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu nie został
osiągnięty

»

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę zgody o treści: „Zgodnie z art. 6 ust.l
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”;
1)

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat
zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21
(t.j.Dz.U.2019.1282 ze zm.);
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
5) oryginał kwestionariusza osobowego;
własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (treść oświadczenia zgodna z art.
6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tj.Dz.U.2019.1282 ze zm.);

6)

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (treść oświadczenia zgodna z art.

6 ust. 3 pkt 2 ustawy z

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(t.j.Dz.U.2019.1282 ze zm.);

podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z KLAUZULĄ
własnoręcznie
zakładce:
INFORMACYJNĄ znajdującą się w Internecie na stronie www.cmk.radom.pl w

8)

o cmentarzu;
9) własnoręcznie

podpisane oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;

10) własnoręcznie

podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

VII. Dokumenty należy składać w terminie do:
ukazania się ogłoszenia, tj. do 25 kwietnia 2022 r. pod adresem: Cmentarz
Komunalny Zakład Budżetowy ul. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom, sekretariat z dopiskiem na
KA-110-1/2022”
(decyduje data wpływu do Cmentarza
kopercie „Oferta pracy

*

10 dni od daty

Komunalnego).

