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BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY W PILICY 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

W REFERACIE FINANSOWYM 
W WYMIARZE 1 ETAT 

1. Wymagania niezbędne : 
a) Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych 

wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów 
magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co 
najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, 

b) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
c) posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy w samorządzie w referacie księgowym, 
d) udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowych 

i płacowych, 
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych, 
f) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 
przestępstwo skarbowe, 

g) nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe : 
a) samodzielność i komunikatywność, 
b) umiejętność podejmowania decyzji, 
c) umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, 
d) dyspozycyjność, 
e) prawo jazdy kategorii B, 
f) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań. 
Znajomość przepisów z zakresu : 
a) ustawa o samorządzie gminnym, 
b) ustawa o finansach publicznych wraz aktami wykonawczymi, 
c) ustawa o rachunkowości wraz aktami wykonawczymi, 
d) prawo pracy. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : 
a) prowadzenie rachunkowości jednostki i organu, 
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym, 
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności operacji 

gospodarczych i finansowych, 
e) ewidencja rozliczeń VAT Gminy w Urzędzie, 
f) terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań i bilansów 

Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej oraz bilansu skonsolidowanego JST, 



g) prowadzenie spraw kadrowych. 

4.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica, w rozumieniu przepisów 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 
mniej niż 6%. 

5. Wymagane dokumenty : 
a) życiorys (CV), 
b) list motywacyjny, 
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe 

uprawnienia, kwalifikacje oraz staż pracy, 
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 

z pełni praw publicznych, 
f) oświadczenie o niekaralności, 
g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska, 
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.). 

6. Inne informacje : 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej lub przeprowadzeniu testów merytorycznych. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów. 
Wymagane dokumenty należy przesłać lub składać w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Pilicy (pokój nr 12) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na 
stanowisko pracy głównego księgowego w Referacie Finansowym w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Pilicy,, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. 

8. Informacje dodatkowe. 
a) dokumenty, które wpłyną do urzędu po wskazanym terminie nie będą 

rozpatrywane, 
b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej / www.pilica.bip.iur.pl/ oraz na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy. 

http://www.pilica.bip.iur.pl/

