
                                                                Andrzejewo, dnia 02.03.2018 r. 
OK.2110.2.2018 

 
Wójt Gminy Andrzejewo ogłasza nabór na wolne stanowisko               

podinspektora ds. księgowości 
w Urzędzie Gminy w Andrzejewie 

07-305 Andrzejewo, 
ul. Warszawska 36 

 
 
1. Wymagania niezbędne: 
1) określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych            

(Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.); 
2) wykształcenie wyższe; 
3) znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości    
    finansowej i budżetowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach     
    samorządowych; 
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku; 
7) nieposzlakowana opinia; 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
1) minimum 3 lata stażu pracy; 
2) umiejętność interpretacji przepisów prawnych; 
3) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole; 
4) odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu; 
5) wysoka kultura osobista; 

 
       Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w   
       prowadzonym postępowaniu. 

 
3. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku: 
 
1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
2. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątku, zapasów 

materiałowych, zapasów towarów i środków trwałych; 
3. Rozliczanie inwentaryzacji; 
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych; 
5. Prowadzenie spraw księgowości budżetowej w zakresie wydatków: 
- ewidencji analitycznej wydatków jednostek budżetowych – szkół, 
- ewidencji inwestycji, 
- ewidencji funduszy ( socjalnego) 
6. Prowadzenie spraw z zakresu finansów: 
- przygotowywanie dowodów do realizacji, 
- bieżące ewidencjonowanie wydatków. 
 



7. Prowadzenie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania, należyte ich przechowywanie,  
   zabezpieczanie i rozliczanie. 

 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
1) Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku: 

- praca biurowa, wyjazdy służbowe; 
- miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne: miejsce wykonywania pracy znajduje się w 
budynku Urzędu Gminy w Andrzejewie, przy ul. Warszawskiej 36, 07-305 Andrzejewo, budynek 
nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo; 
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP pracownik jest szczegółowo zapoznawany z 
warunkami środowiska; 
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, 
kontakt z narzędziami informatycznymi. 

 
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

 
6. Wymagane dokumenty: 
 

1) list motywacyjny; 
2) życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem opisu kariery zawodowej; 
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy; 
4) oświadczenia kandydata:  
 - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku; 
 - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
   stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo    
   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb  
   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie   
   danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 
Po weryfikacji dostarczonych dokumentów z kandydatami będzie przeprowadzona rozmowa 
kwalifikacyjna. 

 Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko 
podinspektora ds. księgowości " w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrzejewie w terminie            
do 15 marca 2018 r. do godz.15.30. 
Ofertę można przesłać na adres Urzędu (Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36,        
07-305 Andrzejewo) pocztą, listem poleconym - decyduje data wpływu do Urzędu. 

 
7. Dodatkowe informacje: 
1) kontakt z komisją konkursową: tel. 86 271 70 03; 
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane; 
3) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do 

postępowania konkursowego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Andrzejewie (http://www.bip.andrzejewo.pl); 

4) o terminie postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani odrębnie; 
5) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy 

w Andrzejewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrzejewie 
(http://www.bip.andrzejewo.pl); 

 

http://www.bip.andrzejewo.pl/
http://www.bip.andrzejewo.pl/


                                                       
 
                                                      Wójt Gminy Michał Rutkowski 
 


