Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu poszukuje
kandydata/-tki na stanowisko:
STARSZY TECHNIK DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
Liczba wakatów– 1
Miejsce pracy - ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych
Termin składania ofert: do 16.03.2018r. (decyduje data stempla pocztowego)
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na oferowanym stanowisku należeć będzie:










Prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z właściwymi przepisami
prawa,
Kontrola dokumentów księgowych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi,
ich dekretacja i księgowanie,
Rozliczanie delegacji,
Kontrola sald kont księgowych,
Sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS i inne,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
Archiwizacja dokumentów księgowych,
Pomoc przy sporządzaniu wewnętrznych raportów i analiz,
Obsługa programu FORTECH.

Wymagania niezbędne (formalne):



wykształcenie średnie (preferowane średnie ekonomiczne lub wyższe: rachunkowość,
ekonomia, zarządzanie),
udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy w obszarze księgowości,
rachunkowości lub finansów (preferowane doświadczenie we wskazanym obszarze w
administracji publicznej).

Wymagania dodatkowe:









bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz pozostałych ustaw
dotyczących sfery działalności gospodarczej,
bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego,
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
zdolność analitycznego myślenia,
samodzielność, dokładność, zaangażowanie,
umiejętność pracy pod presją czasu,
bardzo dobra organizacja pracy własnej,
wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Wymagane dokumenty:
 cv i list motywacyjny,
 dokumenty potwierdzające kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe,
 odręcznie podpisane oświadczenie zawierające klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922)”.

Oferujemy:



stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w instytucji cieszącej
się największym zaufaniem społecznym,
wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 2500,00 zł.

Miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane ofertą, spełniające w/w wymagania zachęcamy do składania
swoich aplikacji listownie lub osobiście w siedzibie Komendy,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych
Dodatkowe informacje:






oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne,
proces selekcji kandydatów obejmuje: weryfikację złożonych dokumentów pod kątem
spełniania wymagań formalnych, test wiedzy, rozmowę kwalifikacyjną.

