
Brzeg, 19.11.2014 r.  

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO  

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu poszukuje kandydatów                                      

na stanowisko:  

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
w zespole do spraw finansowo - księgowych  

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu                       

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu                              

osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6%. 

 

Wymiar etatu:    cały etat 

Liczba stanowisk pracy:  1 stanowisko 

Nazwa i adres urzędu:   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu 

ul. Oławska 25, 49-306 Brzeg 

 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-
TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: 
Miejsce wykonywania pracy: Brzeg 

Stanowisko pracy biurowe z wyposażeniem komputerowym, siedziba  

znajduje się na I i II piętrze w budynku bez windy. 
 
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:  

• prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;  

• prowadzenie księgowości Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                            
w Brzegu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami m.in. 
sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola 
dokumentów finansowych;  

• dokonywanie analizy i kontroli zgodności operacji finansowych                             
z planem;  

• dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 
dotyczących operacji finansowych;  

• sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, które wynikają z ksiąg 
rachunkowych oraz sporządzanie bilansu w obowiązujących 
terminach;  

• sporządzanie planów finansowych jednostki, w tym dochodów i 
wydatków;  

• prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, płatności 

wobec kontrahentów oraz rozliczeń z ZUS i US.  
 



 
WARUNKI PRACY: 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu 
wykonywania zadań: 

• praca biurowa  

• wyjazdy służbowe na terenie województwa (bank, ZUS, US, WIW Opole 

i inne) oraz na terenie kraju (szkolenia). 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY: 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE  

• wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, 

ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne 

studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  

• doświadczenie zawodowe: 3 lata w księgowości  

• pozostałe wymagania niezbędne: 

o spełnia wymagania zawarte w artykule 54 ust. 2 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 

poz. 1240 z późn. zm.) 

o biegła i praktyczna znajomość przepisów: 
- o finansach publicznych,  
- o rachunkowości,  
- o zamówieniach publicznych;  

o umiejętność posługiwania się programami księgowymi;  
o znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej; 

 

WYMAGANIA DODATKOWE  
• doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych, 
• motywacja do pracy i poczucie odpowiedzialności  
• obowiązkowość i dyspozycyjność  
• biegła obsługa komputera  
• samodzielność, wysoka kultura osobista, dokładność i sumienność 

  
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:  

• życiorys i list motywacyjny 

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji 

• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 

• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa 

lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

• kopie wszystkich świadectw pracy 



 
INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:  

• kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe, 

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku 

kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa                                   

w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych 

kandydatów. 

 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  

30 listopada 2014 r.   

 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

ul. Oławska 25, 49-306 Brzeg 

Pokój nr 7 (sekretariat) 

 

INNE INFORMACJE:  
• Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data 

stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.  

• Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną 

powiadomione telefonicznie.  

• Oferty po zakończonym naborze zostaną zniszczone komisyjnie                           

po upływie trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.  

• Dodatkowe informacje pod nr tel. 77 4163744. 


