Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim

Wolne stanowisko urzędnicze: referenta w Referacie Finansowym
Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu
a) analizy realizacji wydatków urzędu miejskiego w stosunku do planu finansowego,
b) obsługi programu związanego z planowaniem budżetu gminy,
c) przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z uchwalaniem budżetu oraz
dokonywaniem zamian w budżecie,
d) ewidencji księgowej oraz naliczaniem odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
e) ewidencji wydatków jednostek pomocniczych
f) analizy wydatków w przekroju czasowym

Niezbędne wymagania:
-

wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub administracyjne,
posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy w tym, co najmniej 1 rok w jednostkach
samorządu terytorialnego,
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
znajomość zagadnień z zakresu ustawy "o finansach publicznych", ustawy
o rachunkowości, znajomość szczególnych zasad rachunkowości jednostek sektora
finansów publicznych
znajomość obsługi komputera, w tym programu Excel,
dobry stan zdrowia,
nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:
a) znajomość prawa administracyjnego i samorządowego,
b) analityczne podejście do rozwiązania problemów,
c) skrupulatność, samodzielność, terminowość,
d) umiejętność pracy w zespole.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających
wykształcenie i kwalifikacje,
4. Kopie świadectw pracy,

posiadane

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
-26. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku
referenta.
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 15 stycznia 2008r. - do godz. 1600.
Pod adresem:
Urząd Miejski w Kow alewie Pomorskim
Plac Wolności 1
87-410 Kow alewo Pomorskie
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta w Referacie Finansowym

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(0-56) 684 10 24 wew. 36 lub 31.
BURMISTRZ
/-/ Andrzej Grabowski

