
Ogloszenie - nabor kandydatow do pracy w Urzedzie Gminy Sulow
na wolne stanowisko urzednicze w Referacie rozwoju: Mlodszy Referent ds. rozliczen

Wojt Gminy Sulow
Oglasza nabor na wolne stanowisko urzednicze

Data ogtoszenia: 25.10.2021 r.

Oglaszam nabor kandydatow do pracy w Urzedzie Gminy Sulow (Sulow 63, 22-448 Sulow) na
wolne stanowisko urzednicze w Referacie rozwoju: Mlodszy Referent ds. rozliczen;

I. Wymagania niezbedne, ktore kandydat/ka na stanowisko bed^ce przedmiotem naboru
winien spelniac:

1. obywatelstwo polskie, z zastrzezeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorzadowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1282 ze zm.),

2. posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw
publicznych,

3. nie byt/a/ skazany/a/ prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwa popetnione umyslnie
scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,

4. cieszy sie nieposzlakowanq. opinio,
5. stan zdrowia pozwalajacy na wykonywanie czynnosci objetych zakresem zadan pracownika

na wyzej okreslonym stanowisku,
6. wyksztalcenie srednie
7. znajomosc przepisow z zakresu funkcjonowania administracji samorzadowej, finansow

publicznych. prawa i postepowania administracyjnego, kodeksu cywilnego i zbiorowego
zaopatrzenia w wode.

II. Wymagania dodatkowe pozadane od kandydata:

1. samodzielnosc,

2. dyspozycyjnosc i rzetelnosc w wykonywaniu zadan,
3. umiejetnosc dzialania w sytuacjach stresowych i odpornosc na stres,

4. dobra organizacja pracy i umiejetnosc pracy w zespole,

5. dobra znajomosc specyfiki Gminy Sulow.

6. umiejetnosc obslugi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office i inne
niezbedne programy zwiazane z praca^ na stanowisku,

7. znajomosc problematyki rozliczen finansowych, obslugi programow finansowo -
ksiegowych, gospodarski mieniem gminnym i gminnym zasobem mieszkaniowym oraz
zbiorowego zaopatrzenia w wode,

8. prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:

1. rzetelne i terminowe dokonywanie rozliczen za pobrana_ wode.
2. prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

3. wystawianie faktur za pobrana^ wode oraz wezwan do zaplaty,

4. prowadzenie dokumentacji w sprawach podan. upomnien, umorzen. rozkladania na raty.






