
Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wolności 73; 48-231 Lubrza 

te./fax: 77/407 46 75, 77/407 46 79 

NIP 755-13-83-791 REGON 004506647 

 

 

OGŁOSZENIE 

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

z dnia 22 listopada 2018 r. 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 

Referent ds. księgowo - kadrowych 

 

I.  Nazwa i adres jednostki (miejsce pracy):                                                                                             

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy, ul. Wolności 73; 48-231 Lubrza    

      

II.  Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe 

• wymagany profil (specjalność): ekonomia, rachunkowość, zarządzanie i administracja lub 

pochodne,  

• doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na podobnym stanowisku, 

• znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, znajomość 

zagadnień księgowo – finansowych, ordynacji podatkowej, znajomość przepisów z obszaru 

polityki kadrowej i płacowej, 

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera, 

• obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• nieposzlakowana opinia. 

 

III. Wymagania dodatkowe 

• mile widziana znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, 

• mile widziane prawo jazdy kat. B, 

• predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność i dokładność w 

wykonywaniu pracy, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność organizacji pracy i 

pracy w zespole, gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności. 

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• obsługa komputera i programów obowiązujących na danym stanowisku pracy, 

• pomoc w zakresie prowadzenia wszelkich spraw oraz zadań finansowo – księgowych, 

• pomoc w dokonywaniu podstawowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym , ZUS-em, 

Urzędem  Gminy we współpracy z Głównym Księgowym, 

• pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych z działalności Ośrodka, 

• pomoc w opracowywaniu zarządzeń, uchwał, instrukcji oraz innych dokumentów                       

w zakresie zagadnień finansowo – księgowych w ścisłej współpracy z Kierownikiem                

oraz Głównym Księgowym, 

• pomoc w sporządzaniu listy płac i naliczaniu poszczególnych składników wynagrodzenia, 

• rozliczanie przepracowanych godzin pracowników w czasie normalnym i ponad 



wymiarowym, 

• obliczanie wymiaru urlopu pracowniczego w zależności od wielkości etatu i harmonogramu 

tygodnia pracy, 

• ustalanie harmonogramu badań okresowych i szkoleń z zakresu BHP, 

• wykonywanie innych zadań i spraw kadrowych, 

• kompletowanie i segregowanie dokumentacji  pracowniczej w aktach osobowych                            

i płacowych, 

• ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących 

przepisów oraz w porozumieniu z Archiwum Państwowym, 

• współdziałanie z innymi działami oraz Urzędem Gminy w celu realizacji zadań 

wymagających uzgodnień, 

• realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych, 

• obsługa kserokopiarki, obsługa tele/faxu, obsługa poczty elektronicznej. 

 

V. Informacja o warunkach zatrudnienia: 

• miejsce wykonywania pracy: parter budynku Urzędu Gminy w Lubrzy, 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• wymiar czasu pracy: pełny etat, 

• liczba miejsc: 1 

• zatrudnienie od dnia: 01.01.2019 r. 

• narzędzia pracy: telefon, komputer, fax, kserokopiarka, skaner, 

• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. 

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

           W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy              w 

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %. 

 

VIII.  Wymagane dokumenty 

• list motywacyjny, 

• życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie będący załącznikiem do 

ogłoszenia, 

• kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub 

inne dokumenty), posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (kserokopia 

dyplomów, zaświadczeń), a także w przypadku stopnia niepełnosprawności – kserokopia 

orzeczenia, 

• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwa skarbowe, 

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji będąca załącznikiem do 

ogłoszenia. 

 

VII.   Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 

03.12.2018 r. do godz. 15.00 pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy, ul. Wolności 

73; 48-231 Lubrza , w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Referent ds. 

księgowo - kadrowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy”. 



 

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po określonym terminie, w inny sposób niż określony                             

w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach 

rekrutacji będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lubrzy. 

 

                                                                                 Kierownik  

                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                               w Lubrzy 

                                                                                mgr Irena Stabryń 


