
Zarz4d Zieleni Mie j skie j w L,odzi
ul. Konstantynoulska 8/10, 94-303 N,6dt,
oglasza nab6r handydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Nu mer ewidencyjny naboru :

Umowa o pracA

Data publikacji ogloszenia:

Termin skladania ofert do:

kasj e r

pelny

2t2018

czas okreSlony/n ieo kre5lony

2s.01.20r8

09.02.2018

Do zakresu zadaf osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie nalei,alo w szczeg6lnoSci:

1. Kontrola pod wzglgdem formalno - rachunkowym dowod6w 2r6dlov,ych stanowi4cych podstawg przyjgcia i wyplaty
got6wki w kasie.

2. Wystawianie dokument6w kasowych KP, KW, dowod6w wpltty got6wki do banku oraz czekow got6wkowych.
3. Sporz4dzanie rapoft6w kasowych wydatkowych i dochodowych.
4. Dokonywanie wyplat got6wkowych w ramach Srodk6w pobranych z banku wyLqcznie na podstawie zatwierdzonych

dokument6w.
5, Przyjmowanie wplat got6wkowych orazbie?4ce odprowadzanie ich na rachunek dochod6w.
6, Transport got6wki zgodnie z instrukcj4 kasow4.
7. Ewidencjonowanie faktur przelewowych.
8. Dokonywanie przelew6w w G824.
9. Wystawianie faktur VAT za dzierLawg.
10. Nanoszenie terminu platnoSci i numer wyci4gu bankowego na dokumenty wydatkowe.

Wymagania formalne/konieczne:
- obywatelstwo polskie z zaslrzeheniem art. 1l ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach

samorz4dowych,
- pelna zdolnoSi do czynno6ci prawnych orazkorzystanie z pelni praw publicznych,
- niekaralnoSc za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- wyksztalcenie: WyZsze kierunek : Finanse, Rachunkowo6i, Administracja lub Srednie ekonomiczne
- sta2pracy: 2 lata pracy w przypadku posiadania wyksztalcenia Sredniego,

Wymagania dodatkowe:
- znajomoSd regulacji prawnych ustawy o rachunkowoSci, ustawy o finansach publicznych oraz ztajomoSi innych

przepis 6w prawnych doty czqcy ch powierzone go odcinka pracy,
- biegla obsluga program6w MS EXCEL, MS WORD,
- umiejgtnoi( analizy danych,
- umiejgtnoSC organizacji pracy wlasnej, umiejgtnoS6 wsp6tpracy w zespole,
- umiejgtnoSi poruszania sig w Srodowisku MS WINDOWS.

Oferta kandydata musi zawierai:
- CV wrazz listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,
- kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyksztalcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia

i kwalifikacje,
- kserokopie Swiadectw pracy i/lub za|wiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zalrudnienia, w przypadku

pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,
- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa paristwa Unii

Europejskiej lub innego pafstwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu zpelni praw publicznych oraz 2e

nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karnex,
- oSwiadczenie, 2e kandydat nie bytr skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestgpstwo Scigane

z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*
- oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany kar4 zakant pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami

publicznymi*
- oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawaftych w ofercie pracy dla potrzeb

relcrutacji, zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz.U.22002 r. Nr 101, poz.926
zo62n, zm.*



- oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

rekrutacji, zgodnie z ustaw4 z dnia29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz.U.22002 r, Nr 101, poz,926
zp62n. zmJ '

* Druki oSwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarz4du Zieleni Miejskiej w tr-odzi

Dokumenty zawarte w zamknigtej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata
oraz z dopiskiern: ,,Nab6r na stanowisko kasjer Nr 2/2018." , nale?y skladai osobiScie lub przesylai na adres:

Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi
ul, Konstantynowska 8/10, 94-303 N-6dZ sekretariat

w terminie do dnia: 09.02.2018 r.

Za datg dorgczenia uwaia sig datg otrzymania dokument6w przezZarzyd (datg wplywu). Dokumenty dorgczone po
ww. terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatryware.

Przewodni czqay
Kom u

Milena O\czak


