
Ogłoszenie Nr 1/2018 

 z dnia 23 marca 2018 r. 

 
Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór 

na wolne stanowisko ds. księgowości w Dziale Obsługi Księgowo-Rachunkowej 

 w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 
 

 

 

 

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru  

    winien spełniać:  

1) obywatelstwo polskie,  

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

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

4) nieposzlakowana opinia,  

5) wykształcenie co najmniej średnie (preferowane ekonomiczne). 

  

II. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:  

1) znajomość przepisów z zakresu:  

a)  ustawa o rachunkowości, 

b)  ustawa o finansach publicznych, 

2) doświadczenie zawodowe w księgowości, 

3) dobra znajomość programu Excel, finansowo-księgowego Vulcan oraz w zakresie 

sprawozdawczości programu Bestia.  

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:  

1) współpraca przy przekazywaniu sprawozdań budżetowych do organu, 

2) ewidencja dowodów księgowych w księgach rachunkowych w programie  

komputerowym 

3) dekretowanie dokumentów księgowych,  

4) przygotowanie dokumentów finansowych do zapłaty,  

5) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych, 

6) sporządzanie sprawozdań finansowych, 

7) uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi 

głównej, 

8) współpraca z Działem Organizacji i Planowania w zakresie analizy  wykonania planu 

finansowego obsługiwanych jednostek, 

9) współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie sporządzania 

projektów planów finansowych,  

10) rozliczanie i sporządzanie deklaracji VAT. 

 

IV.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:  

1) miejsce pracy: Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu,  

2) obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i 40 godzin na tydzień 

w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,  



3) zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny 

nieprzekraczający trzech  miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności 

i doświadczenia zawodowego pracownika,  

4) jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, 

zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; 

na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, Dyrektor 

Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu może zwolnić 

wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, 

z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.  

 

V.  Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:  

1) życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy 

kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki 

z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,  

2) list motywacyjny, 

3) kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:  

a) wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),  

b) staż pracy (np. świadectwo pracy),  

c) posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia itp.),  

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany 

będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy 

Rejestr Karny),  

5) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,  

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności objętych 

zakresem zadań stanowiska pracy w siedzibie i poza siedzibą Zespołu Obsługi 

Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.  

Załączone: życiorys i list motywacyjny powinny być opatrzone następującą klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na: 

1) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, 

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu 

   potwierdzenia  spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu  

   naboru na stanowisko ds. księgowości w Dziale Obsługi Księgowo-Rachunkowej w Zespole Obsługi Oświaty 

  i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

  o pracownikach   samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 1930).” 

Dokumenty wymienione w pkt 3 lit. b oraz c wymagane są fakultatywnie.  

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane 

oświadczenia.  

Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko ds. księgowości w Dziale 

Obsługi Księgowo-Rachunkowej w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących 

lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.  

Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu, z siedzibą ul. Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle. 

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest Kodeks pracy. 

Dane są podawane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu naboru. 

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 



VI.  Przebieg postępowania w sprawie naboru:  

Etap pierwszy:  

1) ofertę pracy, zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „Oferta pracy – stanowisko ds. księgowości w Dziale Obsługi Księgowo-

Rachunkowej w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu” 

osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Mikołaja Reja 2a II piętro w sekretariacie w godz. 8.00 - 15.00 lub pocztą 

w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r.; 

oferty pracy, które wpłyną do Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,  

2) postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 

oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 1930)  

3) komisja powołana przez dyrektora do zaopiniowania kandydatów, zwana dalej 

Komisją, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów 

niezbędnych wymagań, 

4) po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie podmiotowej Zespołu Obsługi 

Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu w  Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.zooiwkk.pl)  w zakładce „praca w ZOOiW KK” upowszechniona zostanie 

informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych, 

Etap drugi:  

5) z każdym z kandydatów spełniającym niezbędne wymagania, Komisja przeprowadzi 

rozmowy kwalifikacyjne, obejmujące sprawdzian umiejętności, w terminie 

i godzinach podanych w informacji opublikowanej w  Biuletynie Informacji 

Publicznej,  

6) w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja wskaże nie więcej niż 5 kandydatów 

spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze,  

7) Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu dokona 

wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie 

o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.  

Informacji o przebiegu postępowania udziela pracownik sekretariatu tel. 77 406-03-40 

wew. 101. 

VII.  Informacja o wyniku naboru:  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:  

1) stronie podmiotowej Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.zooiwkk.pl)  

2) tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu  ul. Mikołaja Reja 2a II piętro.  

VIII.  Inne informacje: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

Dyrektor 

 Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

                             w Kędzierzynie-Koźlu 

                        Ewa Krahl (-) 



Załącznik do ogłoszenia o naborze  
na stanowisko ds. księgowości 
w Dziale Obsługi Księgowo-Rachunkowej 
w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania 
 w  Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

……………………………… 

(miejscowość, data) 

………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż: 

1) jestem obywatelem polskim, 

2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych, 

3) nie byłem skazany / nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, 

4) cieszę się nieposzlakowaną opinią, 

5) mój stan zdrowia pozwala na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań 

stanowiska pracy w siedzibie i poza siedzibą Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania, 

6) akceptuję warunki zatrudnienia ustalone w niniejszym ogłoszeniu o naborze. 

 

 

 

……………………………… 

(podpis) 

 


