
Ogłoszenie Wójta Gminy Strzelce Wielkie o naborze pracownika samorządowego w Urzędzie Gminy
Strzelce Wielkie
                                                                                                             Strzelce Wielkie, dn. 13 października 2008 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Strzelce Wielkie działając na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

ogłasza nabór

pracownika na stanowisko podinspektora do spraw płac i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu i 
jednostek organizacyjnych gminy

Wymagania:

-      Wykształcenie wyższe  min. licencjackie o profilu: finanse publiczne,  zarządzanie instytucjami  
        samorządowymi
-      Doświadczenie zawodowe: min. dwuletni staż pracy, w tym co najmniej 18 miesięcy na stanowiskach 
        urzędniczych w administracji państwowej lub samorządowej
-      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym umiejętność posługiwania się pakietem Office
-      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
-      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Dodatkowe wymagania mogące mieć wpływ na wynik naboru 

-      Znajomość języków obcych
-      samodyscyplina, staranność, komunikatywność
-       przebyte kursy, szkolenia z dokumentem ich ukończenia w zakresie pracowniczych ubezpieczeń       
        społecznych

Zakres wykonywanych zadań:

-       naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych
        Gminy /szkoły, przedszkola, biblioteki, GOPS/,
-       prowadzenie kart wynagrodzeń oraz ewidencji zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
-       opracowywanie danych do projektu budżetu w zakresie wynagrodzeń, sporządzanie sprawozdań i analiz,
        prowadzenie analityki do kont rozrachunkowych wynagrodzeń i pochodnych,
-       rozliczenia finansowe w zakresie zatrudniania w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac
        społecznie użytecznych itp.,
-       sprawy związane z pracowniczym ubezpieczeniem społecznym, podatkiem dochodowym od wynagrodzeń- 
         naliczanie, rozliczanie, sporządzanie deklaracji itp.,
-       prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i odprowadzaniem składek na Państwowy Fundusz 
        Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współpraca z tym Funduszem w zakresie pozyskiwania środków 
        w ramach różnych programów pomocowych i ich rozliczanie,
-       obsługa funduszu świadczeń socjalnych oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej.  

        
Wymagane dokumenty     

-      Życiorys kandydata
-      List motywacyjny
-      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
-      Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
-      Kserokopia świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego odbycie stażu pracy
-      Kserokopia dowodu osobistego.



Wymagane dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe winny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb w procesie rekrutacji” – 
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o 
pracownikach samorządowych.

Oferty pracy w zamkniętych kopertach przyjmowane są tylko od kandydatów, którzy spełniają wymagania 
określone w ogłoszeniu.

Dokumenty można przesłać listem z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w Urzędzie Gminy Strzelce 
Wielkie” na adres: Urząd Gminy Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie lub złożyć 
osobiście w sekretariacie pok. Nr 5 w terminie do 27 października 2008 r. do godz. 15-tej.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłki listownej decyduje data 
wpływu do Urzędu.

Rekrutacja  

-      Rekrutacja odbywa się na podstawie analizy nadesłanych bądź dostarczonych osobiście dokumentów 
kandydatów
-      Osoby spełniające wymagane kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
-      Dokumenty osób, które nie zostaną zakwalifikowane do zatrudnienia w Urzędzie, będzie można odebrać 
osobiście w terminie 5 dni od daty powiadomienia o wynikach naboru
-      Nie odebrane dokumenty po upływie terminu do odbioru zostaną komisyjnie zniszczone
-      Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zamieszczone na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

                                                                                                                         Wójt Gminy Strzelce Wielkie 

                                                                                                                                    Janusz Komar


