
WÓJT  GMINY  LEONCIN 
OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY :  

INSPEKTOR  ds. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ 
w  URZĘDZIE GMINY  w  LEONCINIE 

 
 

1. Wymagania niezbędne: 
a) wykształcenie wyższe: preferowane administracja , ekonomia lub pokrewne 
b)  ogólny staż pracy min. 3 lata , w tym min. 1 ,5 roku   pracy w  księgowości ,  
c) obywatelstwo polskie, 
d) zdolność do czynności prawnych , korzystanie z pełni praw publicznych 
e) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
f) bardzo dobra znajomość przepisów ustaw: o systemie oświaty ,Karty Nauczyciela,  
o finansach publicznych i samorządzie gminnym. 
 
2.Wymagania dodatkowe: 
a)  znajomość obsługi programu księgowego Budżet   oraz  Besti@ , 
b) umiejętność sprawnego organizowania swojej pracy, 
c) komunikatywność , odporność na stres. 
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a) prowadzenie rachunkowości szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz Biblioteki, 
b) przygotowywanie wniosków w sprawach projektu budżetu wym. jednostek , 
c) sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz bilansu jednostek, 
d) ewidencja zaangażowania środków określonych w planach finansowych, 
e) sporządzanie sprawozdań, analiz oraz okresowych harmonogramów , 
f) wstępna kontrola oraz monitorowanie wydatków, 
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 
 
4. Wymagane dokumenty : 
a) życiorys (CV) z dokładnym opisem  przebiegu pracy zawodowej 
b) list motywacyjny 
c) dokument  potwierdzający  wykształcenie 
d) własne oświadczenie że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione 
umyślnie , 
e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacji i umiejętnościach 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w 
sekretariacie lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Leoncinie ul. Partyzantów 3 , z dopiskiem: 
Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Gminy   terminie do dnia 22 .02.2008r 
Aplikacje, które wpłyną po tym  terminie nie będą rozpatrywane. 
Lista osób spełniających wymagania  formalne zostanie opublikowana  na stronie 
www.nbip.leoncin.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,  przy ul. 
Partyzantów 3   w  Leoncinie w terminie  do  25 .02.2008r. 
Będzie tam również  zamieszczona informacja o terminie i sposobie dalszej rekrutacji. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, przy ul. 
Partyzantów 3 w Leoncinie. 
  



 
 
Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 września 1997r. o 
ochronie danych osobowych (j.t. Dz. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia 22 
marca 1990r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) 
 
 
             Z up. Wójta Gminy 
         
        ANNA KRZYCZKOWSKA 
            SEKRETARZ  GMINY 
 


