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Zdnia26 maja 2021r.

Na podstawie ań. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych
(Dz, U 223 poz 1458 z późn zmianami)

zEsPóŁ szKóŁ RoLNIczYcH cKz w świdwinie
ul. Szczecińska 88 78 - 3oo śwtowlN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

REFERENT - ilość miejsc 1 od dnia O1 lipca 2021

1. Wymagania związane ze stanowiskiem, zgodne z opis€m danego stanowiska:

a) niezbędne:
- vvykształcenie ekonomiczne - minimum średnie, lub gastronomiczne - minimum

średnie
- staż pracy zgodnie z wymaganiami w Rozpoządzeniu Rady Ministrów z dnia 15

maja 2018 r. W sprawie wynagradzania pracowników samoządowych - §, 2 lata
w dziale administraryjnym na stanowisku intendenta lub kięgowym -

poświadczony świadecMem pracy
- znajomość pzepisów ustawy o pracownikach samorządowych
- znajomość programu księgowego dotyczącego rozliczeń oraz spolządzania

raportów żywieniowych za wyżywienie uczniów
- znajomość przepisów regulujących odpłatności uczniów za vvyżywienie w

stołówkach szkolnych
- znajomość ustawy i rozporządzeń o finansach publicznych
- znajomoŚĆ ustawy o rachunkowoŚci
- znajomość ustawy o VAT
- znajomość obsługi programu komputerowego magazynowo-księgowego

(preferowany program VERITUM), fakturowania, oraz Microsoft Excel, Microsoft
Word i niezbędnych urządzeń biurowych

- znajomoŚĆ pzepisów o zamówieniach publicznych
- znajomość zasad ewidencji środków trwałych, spoaądzania i rozliczania

inWentarrzacji
- prawo jazdy kategorii ,,B" i umiejętność samodzielnego prowadzenia samochodu

b) dodatkowe:
- lojalność izachowanie tajemniry służbowej
- dyspozyryjność,sumiennośćiobowiązkowość
- komunikatywność, oraz dobra organizada pracy
- umiejętność pracy w zespole i współpodziale zadań
- umiejętność pracy z młodzieżą szkolną w relacjach księgowych

2. Zakr€s wykonywanych zadań na stanowisku

- ogólny zakres obowiązków pracowniczych określonych w ustawie z dnia 2!
listopada 2008 o pracownikach samoządowych (Dz. U 223 poz 1458) w tym;

- rozliczanie co miesiąc salda kont rozrachunkowych odnośnie spaedaży żywności,
czuwanie nad terminową zapłatą, vvystawianie raz na kwatał not odsetkowych za
nieterminowe płatności



_ Wspołpraca z kasjerem i intendentem W internacie szkolnym odnoŚnie naliczania
opłat za Wyżywienie, rozliczania WpłaĘ Vvystawiania faktur za Wpłaty uczniÓW

_ zastępstwo intendenta internatu W razie dłuższej nieobecnoŚci
- sprawdzanie z dokumentami źródłowymi zestawienia rozchodu z magazynów

materiałów i artykułów Ąwnościowych.- spoządzanie co miesiąc faktur dla Ośrodków Pomocy Społecznej, które
pokrywają koszĘ wyżywienia uczniów w internacie - zgodnie z zawartymi
umowami

- sprawdzanie na bieżąco przychodów i rozchodów magazynowych ilościowo
wartościowych kont 310, 330, 014

_ wystawianie faktur spzedaży dla firm
- księgowanie faktur dotyczących zakupów żywności - Ęestr ZM
- uzgadnianie z Głównym Księgowym każdorazowo pod koniec miesiąca stanów

przychodów w rozbiciu na miejsce powstawania przychodów
- rozliczanie kart drogowych poszczególnych pojazdów ze zubltego paliwa, oraz

rozliczeń znaczków pocżowych i dekretacja w koszty.
_ prowadzenie na bieżąco kontroli analiĘki do konta 234--
- spoządzanie wraz z Głównym Księgowym rozliczeń miesięcznych podatku VAT
- rozliczanie inwentaryzacji okresowych i rocznych materiałów magazynowych
_ archiwizowanie dokumentacji
_ dopuszcza się zmianę zakresu czynności i miejsca pracy poza dział księgowości z

przyczyn związanych po stronie organizacji pracy jednostki

3. Wymagane dokumenty

a) życiorys (CV) z listem motywacyjnym z opisem doĘchczasowej pracy zawodowej
b) kwestionariusz osobowy (do pobrania na BIP strona ZSR CKZ lub poniżej)
c) kserokopia dokumentów podpisana imiennie pzez kandydata za zgodność z oryginałem:

- potwierdzającychwykształcenie
_ potwierdzająrych umiejętności i kwalifikacje zawodowe
- potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i wymagany staż pracy

c) oświadczenie kandydata o:
- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz koźystania z pełni praw publicznych
- braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne pftestępstwo skarbowe
_ o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, lub UE, albo innych

państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub pzepisów prawa
wspólnotowego pzysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

- wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

4. Inne informacje
_ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSR CKZ w miesiącu maju 2021

i miesiącu popzedzającym datę upublicznienia wynosił mniej niż 60/o, Zespół
Szkół Rolniczych spełnia wymagania zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON w wyniku
pzekroczenia wskaźników w składanych deklaracjach.

_ nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po terminie
- w przypadku kiedy nie ma vvymaganego okresu pracy na stanowisku uzędniczym

w jednostkach samoządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej
- wynagrodzenie i czas pracy zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników

Zespołu Szkół Rolniczych w Swidwinie
- w przypadku niepełnosprawności - oryginał do wglądu przy rozmowie
- miejsce pracy - pafter budynku głównego szkoĘ, oraz budynek internatu. Brak

podjazdu dla niepełnosprawnych.



Dokumenty należy składać w Zespole Szkół Rolniczych (sekretariat Dyrektora) lub pocztą na
adres: Zespół Szkół Rolniczych CKZ78- 300 Swidwin ul. Szczecińska 88 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem ,,doWczv naboru na wolne stanowisko pracv" w terminie do dnia 14-go
czerwca 202I z podaniem numeru telefonu kontaktowego celem ewentualnego dalszeoo
Dostępowania kwalifikacvineoo załącząąc do dokumentów KWESTIONARIUSZ OSOBOU^I ,
oraz KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ (pobrać z BIP)

Informacja o vvyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (www.zsrckp.com) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych
DokumenĘ kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone -bez odsyłania.
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