
Zarz4d Zieleni Mie j skie j w N,odzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6di,,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzEdnlcze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyjny naboru:

Umowa o pracg

Data publikacji ogloszenia:

Termin skladania ofert do:

specj a lista

pelny

t/2018

czas okreSlony/nieokreSlony

24.01.2018

09.02.2018

Do zakresu zadaf osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleZalo w szczeg6lnoSci:

1. Przyjmowanie dokument6w finansowo ksiggowych oraz dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej
ww. dokument6w.

2. Sprawy zwi4zane zrozliczaniem podatku VAT (rejestr sprzedairy, zakupu, deklaracje VAT , pliki JPK, inne).
3, Wystawianie faktur sprzedaLy i notkoryguj4cych
4. Prowadzenie rejestru wadi6w i zabezpieczen, naliczanie odset6k, dokonywanie zwrot6w i ksiggowanie.
5. Prowadzenie rejestru um6w dochodowych i gwarancji bankowych.
6, Dokonywanie platnoSci przelewowych w systemie bankowoSci elektronicznej.
7. Bezpo6rednia wsp6lpraca z Gl6wnym Ksiggowym, innymi pracownilcami w Wydziale otazposzczeg6lnymi kom6rkami

or ganizacy jnym i j ednostk i ZZM.
8. Zastgpowanie kasjera kasy gt6wnej w czasie nieobecno6ci.

Wymagania formalne/konieczne:
- obywatelstwo polskie z zastrzeheniem art. 1l ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorz4dowych,
- pelna zdolno6i do czynnoSci prawnych orazkorzystanie zpelni praw publicznych,
- niekaralnoSi za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- wyksztalcenie: WyZsze kierunek Finanse, RachunkowoSi i pokrewne, b4dZ Srednie ekonomiczne,
- Sta? pracy: 5 lat praktyki zawodowej potwierdzonej umowami o pracg.

Wymagania dodatkowe:
- znajomoSi regulacji prawnych z zal<resu: ustawy o podatku od towar6w i uslug, ustawy o rachunkowoSci, ustawy

o ftnansach publicznych oraz znajomo6i innyoh przepis6w prawnych dolyczqcych powierzonego odcinka pracy,
- biegta obstuga program6w MS EXCEL, MS WORD,
- umiejgtnoic analizy danych,
- umiejgtnoSi organizacji pracy wlasnej, umiejgtnoSi wsp6lpracy w zespole,
- umiejgtnoSi poruszania sig w Srodowisku MS WINDOWS.

Oferta kandydata musi zawierad:
- 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 zatrudnienia, w przypadku

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

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

- o6wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu zpeLii praw publicznych oraz 2e

nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karnex,
- oSwiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane

z oskarLenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*
- oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany karE zakazu pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami

publicznymi*
- oSwiadczenie o wyta2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawafich w ofercie pracy dla potrzeb

rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29.08,1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926
z p62n. zm.*

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



w terminie do dnia: 09.02,2018 r.

Za datg dorgczenia uwaLa sig datg otrzymania dokument6w przez Zarz4d (datg wptywu). Dokumenty dorgczone po
ww, terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatrywane.

Dokumenty zawarte w zamknigtej kopelcie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata
oraz z dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko specjalisty Nr 1i2018" naleiry skladaC osobiScie lub przesylaC na adres:

Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi
ul, Konstantynowska 8/10 , g4-303'L6d2, sekretariat

Przewodnicz1cy
Komisji ds. Naboru

1hrah
Milena Olczak


