Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale
Finansowym.
1. Wymagania niezbędne:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: rachunkowość i finanse;
doświadczenie zawodowe: min. 3 lata pracy w działach finansowych lub rachunkowości;
znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej;
znajomość regulacji prawnych z zakresu samorządu terytorialnego, finansów publicznych
oraz rachunkowości,
znajomość komputerowych programów finansowo – księgowych oraz sprawozdawczych,
(mile widziana obsługa systemu sprawozdawczego BESTI@);
znajomość obsługi systemów bankowości elektronicznej
bardzo dobra znajomość obsługi komputera z systemem WINDOWS oraz pakietu MS
Office;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
obywatelstwo polskie.
2. Wymagania dodatkowe:

l
l
l

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
kreatywność, umiejętność organizacji pracy własnej, zdolności do analitycznego myślenia;
systematyczność, dokładność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
l
l
l
l

prowadzenie księgowości budżetowej syntetycznej i analitycznej Urzędu Miejskiego w
Trzebnicy w zakresie dekretacji, księgowania i uzgadniania sald,
ewidencja księgowa zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy;
sporządzanie okresowych jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
przygotowanie danych niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu
sprawozdawczości finansowej.
4. Warunki pracy:

l
l

przewidywany termin zatrudnienia od. 1.lipca, 2009 r.
miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzebnicy.

5.Wymagane dokumenty:
l
l
l
l
l
l

życiorys i list motywacyjny;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje;
kopie świadectw pracy;
kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wzór kwestionariusza na stronie internetowej BIP);
samodzielnie napisane oświadczenie o niekaralności;
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokumenty prosimy składać do dnia 18.06 2009 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
bądź listownie na adres: pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica, z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Finansowym”.

Aplikacje złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie
umieszczona na stronie internetowej www.bip.trzebnica.pl oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
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