
Brzeg, 17.10.2014 r.  

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO  

REFERENTA DO SPRAW KSIĘGOWO-ADMINISTRACYJNYCH 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu poszukuje kandydatów                                      

na stanowisko:  

referent do spraw księgowo - administracyjnych 
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:  

• sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym 

• dekretowanie i księgowanie dokumentów, 

• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 

• inne zadania zlecone przez Głównego Księgowego. 

 
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY: 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE  

• wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne  

• pozostałe wymagania niezbędne: 

o znajomość podstaw rachunkowości  

o umiejętność biegłej obsługi komputera  

o samodzielność  

o rzetelność i dokładność 

 
 



WYMAGANIA DODATKOWE  
• doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego, 

• umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, 

• zdolność analitycznego myślenia,  

 
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 

• 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:  

31 październik 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. 77 416 37 44 


