
Waganiec, dnia 03.01.2017 r.

Wójt Gminy Waganiec

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ref. ds. obsługi kasy oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

I. Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy:

1. nazwa stanowiska - ref. ds. obsługi kasy oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

2. bezpośredni przełożony - Skarbnik Gminy Waganiec,

3. wymiar czasu pracy - pełen etat,

II. Wymagania niezbędne:

1. wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,

2. doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok na podobnym
stanowisku z zakresu finansów.

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

6. nieposzlakowana opinia,

7. umiejętności odpowiadające pracy na danym stanowisku,

8. dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel)
oraz Internetu oraz dziedzinowych z zakresu finansów.

III. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie na podobnym stanowisku,

2. kreatywność i wysoka kultura osobista,

3. operatywność i komunikatywność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. prowadzenie kasy Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy,

2. kontrola pod względem rachunkowym przedkładanych faktur, rachunków, weryfikacja,

3. sporządzanie poleceń przelewów,

4. realizacja zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,

5. realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy,

4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,



6. podpisane oświadczenia o:

a) zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne

przestępstwa skarbowe,

c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2016 r. poz. 922),

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na

przedmiotowym stanowisku.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko w biurze, usytuowanym w Budynku Urzędu Gminy w Wagańcu, na parterze. Praca
przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Nabór
na stanowisko ref. ds. obsługi kasy oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego"
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wagańcu, pok. Nr 13 lub pocztą (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Urząd Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, w terminie
do dnia 17.01.2017 r.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Wagańcu oraz na tablicy ogłoszeń.

VIII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił co najmniej 6%.
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