
 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE  

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. T. Kościuszki
ul. Szkolna 2, 78-125 Rymań 

Ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze. 

1. Wymagania niezbędne: 

a. wykształcenie wyższe ekonomiczne, 

b. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   

    przestępstwo skarbowe, 

c. nieposzlakowana opinia, 

d. dobra znajomość obsługi komputera (między innymi pakiet MS Office, Płatnik,

    oprogramowanie  płacowo - księgowe, poczta elektroniczna), 

e. znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu   

    Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania

    wynagrodzeń oraz Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy, 

f.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

g. posiada odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym 

    stanowisku. 

2. Wymagania dodatkowe: 

a. umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych, 

b. znajomość  pracy w księgowości, 

c. komunikatywność i umiejętność współpracy, 

d. odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Kandydat ubiegający się o pracę musi posiadać  znajomość procedur  finansowo-
księgowych i obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących księgowości i finansów,  a
także odznaczać się umiejętnością obsługi komputera na poziomie ponadpodstawowym. 
Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowisku oczekuje się cech personalnych, 
pozwalających im na efektywną pracę w zespole, a także zaangażowania w wypełnianiu 
powierzonych obowiązków.

2. Wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez Dyrektora i Głównego

    Księgowego. 

4. Wymagane dokumenty: 

a. Życiorys
b. Kwestionariusz osobowy 

c.  List motywacyjny; 

d.  Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,



    staż pracy; 

e. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz

    korzysta w pełni z praw publicznych; 

f. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą; "Oświadczam, że wyrażam
    zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
     realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku 
    o ochronie  danych osobowych” (Dz. U. z  2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

6. Warunki pracy: 

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub przesłać      
w terminie do dnia  9 stycznia 2018r.  do godz. 10:00 na adres : Szkoła Podstawowa      
im. T. Kościuszki, ul. Szkolna 2, 78-125  Rymań w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 
„Nabór na  stanowisko pracy w Szkole Podstawowej”. 
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po 30  
dniach od zakończenia naboru. 
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. 

Otwarcie ofert nastąpi w SP  im. T. Kościuszki w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 12:00

Dodatkowych informacji  na temat naboru udziela: główny księgowy  pod numerem 
telefonu  94 35 83 220. 

Osoby, które spełniają wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną 
poinformowani indywidualnie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej w Rymaniu www.spryman.pl/sp/  i na tablicy 
informacyjnej Szkoły. 

 Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na  podstawie umowy o pracę na pełny etat 
 z  tym, że pierwsza umowa może być zawarta na czas określony. 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej  

im. T. Kościuszki 
Henryk Gromek 


