
Zarz4d Zieleni Miejskiej w N,odzi
ul" Konstantynow'ska 8/10, 94-303 \.6dt,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko vzgdnicze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyjny naboru;

Umowa o pracg

Data pu blikacj i ogloszenia:

Termin sl<ladania ofert do:

specjalista ds. rachunkowoSci i budZetu

pelny

t/2017

okreSlony/nieokreSlony

28.03.2017

10.04.2017

Do zal<resu zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleZalo w szczeg6lno5ci:

L dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowod6w ksiggowych,
2. ewidencjonowanie w ksiggach rachunkowych operacji gospodarczych zgodnie zprzepisami ustawy o rachunkowoSci

i ustawy o finansach publicznych, zgodnie z przepisami podatkowymi oraz unormowaniami obowi4zuj4cymi
w jednostce ZZM,

3. ewidencj onowanie zaangalowania wydatk6w na kontach pozabilansowych,
4. ewidencjonowanie planu wydatk6w oraz jego zmiannakontach pozabilansowych,
5. weryfikowanie i ewidencjonowanie wydatk6w strukturalnych,
6. przeprowadzanie biel1cej kontroli kont rozrachunkowych, kont przychodowych i kosztorvych oraz kont

pozabilansowych sluz4cych do ewidencj i zaangahowania,
7, bie2qcaanalizazaangahowania wydatk6w izobowi4za'hnaposzczeg6lnych paragrafach w stosunku do planu,
8. sporzqdzaniespiawozdanbudzetowych,
9. przygotowanie material6w do opracowania projektu budzetu,
10. sporz4dzenie wszelkich wymaganych analiz i raport6w,
17. sporzqdzanie harmonogram6w dochod6w i wydatk6w,
72. sporz1dzanie zapotrzebowari na Srodki finansowe,
13. prowadzenie rejestru um6w,
14. sporz4dzanie wniosk6w dotyczqcych zmiany planu,
15. ksiggowanie Srodk6w trwalych,
16. sporzqdzanie sprawozdari WPF
17. ksiggowanie list ptac.

Wymagan ia formalne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zastrzezeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz4dowych,

- pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych orazkorzystanie zpelni praw publicznych,
- niel<aralnoSi za unrySlne przestgpstwo Scigane z oskarletia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- brak przeciwwskazan do pelnienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
- wyl<sztalcenie: wyLsze magisterskie l<ierunek Finanse, Rachunkowo5d i pol<rewne
- staZ pracy: 5 lat prahtyl<i zawodowe.i potwierdzonej umowami o pracg, w tyrn 2 lata staZu pracy

w slu2bach finansowo-l<siggowych w jednostce sektora finans6w publicznych.

Wymagania dodatl<owe:

- znajornoSi regulacji prawnych z zakresu: ustawy o rachunkowoSci, rachunkowoSci budzetowej, ustawy o finansach
publicznych orazznajomoSi innych przepis6w prawnych dotycz4cych powierzonego odcinka pracy,

- biegla obsluga program6w MS EXCEL, MS WORD,
- urniejgtno!( analizy danych,
- umiejgtnoSi olganizacji pracy wlasnej, umiejgtnoSi wsp6lpracy w zespole,
- umiejgtnoSi poruszania sig w Srodowisku MS WINDOWS,

Oferta kandydata musi zawierad:

- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,
- l<serolcopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyksztalcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia

ikwalifilcacje,
- kserol<opie Swiadectw pracy i/lub zaiwiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w przypadku

pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,



- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub o6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa paristwa Unii
Europejskiej lub innego pafstwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na telytorium
Rzeczypospolitej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych oraz Le
nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,

- oSwiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umy5lne przestgpstwo Scigane
z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany karq zakazu pelnienia funkcji zwi1zanych z dysponowaniem Srodkami
publicznymix

- oSwiadczenie o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawafich w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia29.08.1991 o ochronie danych osobowych. Dz.U.22002 r. Nr 101, poz.926
zpoin. zm.*

* Drulci oSwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarz4dl Zieleni Miejskiej w Lodzi

Dokunrenty zawat1te w zamknigtej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata
oraz z dopiskiem:

,,Nab6r na stanowisko specjalisty ds. rachunkowoSci i budZetu ,,Nr 1/2017", na\e?y skladad osobiScie lub przesylai na
adres:

ZarzEd Zieleni Miejskiej w t odzi
ul. I(onstantynowska 8/10, 94-303 I-6dZ sekretariat

w terminie do dnia: 10.04.2017 r.

Za datg dorgczenia iwata sig datg otrzymania dokument6w przezZarz4d (datg wplywu). Dokumenty dorgczone po
ww. terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatrywane.

Przewodni cz4cy
Kom oru

Milena Olczak


