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OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakladu Gospodarki Kornunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starszv referent ds. ksiegowo - płaaowysh

Główne obowiązki pracownika na Ęm stanowisku:
- sporządzanie list wynagrodzeń.
- zgodne z obowiązującymi przepisami gromadzenie i przechowywanie dokumentów

w zakresie vrynagrodzeń.
- obltczanie ekwiwalentu za urlop.
- wystawianie zaświadczeń o wysoko ści wyna gr o dzenta za pr acę,
- pt ow adzeni e dokumentacj i prac o wni czej w zakre s ie zgłaszarti a, wyrej e stro wlvani a
i sp or ządzani a dekl aracj i r o zliczeniowych pracowników do ZU S .

- prowadzenie dokumentacj i związanej z pobier aniem i odpro w adzanięm podatku
dochodowego od osób fi,zycznych i prawnych do Urzędu Skarbowego.
- sporządzartie sprawozdań w zakresie wynagrodzeń,
- sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON.
- księgowanie faktur, rachunków oraz not księgowych.
- księgowanie wyciągów baŃowych.
- sprawdzanie pod względem formalno-rachuŃowym dokumentów fi nansowo-
księgowych.
- wykonyrvanie innych zadńzleconych przęz Dyrektora.

Wymagania i kwalifikacje niezbędne nłiązane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie
- wyksźałc enie v,ryższe, kierunek administracj a
- 3-letni stuż pracy - w tym 1 rok na stanowisku księgowo-płacowym
- nieposzlakowana opinia
- pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie zpełni praw publicznych
- brak skazariaprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- znajomość przepisów zzabesu:
o ustavvy o samorządzie gminnym
o ustawy o pracownikach samorządowych
o kodeksu postępowania administracyjnego
o ustawa o rachunkowości
o kodeksupracy

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
- umiejętność sporządzania pism urzędowych
- praktyczna umiejętnośó obsługi komputera, znajomość pakietu biurowego MS Office
- samodzielnośó, zdolnośó organizacji pracy



- odpowi ed zialna śc " systernatyczno ść. clokładno ść
- łatwość nawlązywania kontaktów z klientarni
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2) miejsce i otoczenie organizacl,jno- techniczne stanorł,iska pracy:
- pomieszczenie ptzeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi
określone przepisami BHP
- praca przy monitorze ekranow-ym
- stanowisko nie.jest przystosowane do placy na rł,ózku inrvalidzkim, brak windy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznięnia ogłoszenia wskaźnik zŃrudnienta osób
niepełnosprawnych w ZGKiM w Skaryszewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zńtudnieniu osób niepełnosprawnych jest ntższy niż 6Yo.

Wymagane dokumenty i oświad czenia:
-CV
- list mo§łvacyjny
- kwestionariusz osobowy kandydata
- kserokopie dokumentów potwier dzĄący ch wyksźałcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukoń czony ch kursach, szkoieniach
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do cz;mności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publi czny ch
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne lub przestępstwa
skarbowe umyślne*
- oświadczenie kandydata o wyrńeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celu rekrutacji (klauzula informacyjna RODO - do pobrańa na stronie internetowej
Zalładu)
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kńdy dokument składany w formie kserokopii musi byó naka:żdĄ stronie potwierdzony za
zgodność z oryginałem przęz składającego ofertę . Dokumenty składane w oryginale muszą
być po dpi s ane przez podmiot wystawiaj ący dokument.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych w zaml<niętej kopercie z dopiskiem
,oNabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. księgowo-płacołych"
naleĘ:
- złożyó osobiście w sekretariacię ZahJadu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00

do 15.00
- przesłać pocńą na adres:

Zal<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piaseckiego 15,

26-640 Skaryszew



( clla aplikacji przesłanych poczta pod uwagę będzie blana data wpĘ,w-il do ZGKiM
W Skar}rszewie ).
Termin składania ofert: 23.03 .ża2fu .
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Inforrnacj e dodatkorve:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu procedury
naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, mogą być odbierane
osobiścię przęz zainteresowanych w terminie do miesiąca od zakończęnta naboru. Po tym
czasię dokumenty ni eo de bran e zo startą komi syj ni e zniszczonę .

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach kandydaci będą powiadamiani
telefonicznie lub dro gą el ektronicz ną, bądż odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP ZGKiM
Skaryszew zgkim-skaryszew.pl oraznatablicy informacyjnej w budynku Zal<Ładu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w ZGKiM Skaryszew:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia
2016 r.(Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pań/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zal<ładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibąw Skaryszewie, ul. Piaseckiego 15

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmatl.com
3)PanilPana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnta 27 kwietnta 2016 r. oTaz
Kodeksu Pracy z dnia26 czętwca 1974 r.
4)PanilPana dane osobowe przechowlłvane będą przez okres rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądatia od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ptzetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody
6) maPanilPanprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie j est dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwaTzane w sposób zautomatyzowany w tym róv,rnież w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt
tylko z wybranymi kandydatami

Dodatkowe informacje możnauzyskać pod numerem telefonu: (48) 610 30 ż2

Dyrektor
ZGKiM Skaryszew

/REKToR
GosPoDARKi

mgr inż. Pyrka


