ocŁoszENIE

DyrektoraZakładuTargowisk Miejskich w Katowicach
z dnia21 grudnia2012r.
o naborze na wo|ne stanowisko urzędnicze
Na podstawie ań' 7 pkt 4 w zwiqzku z ań- 11-13a ustawy z dnia 2'| |istopada2008r'
o pracownikachsamorządowych(Dz- U. z 2008r.Nr 223, poz. 1458z późn.zm.) ogłaszasię nabór na
wo|nekierowniczestanowiskou|zędnicze- stanowisko kierownika działu finansowo.księgowego
WzakładzieTargowiskMiejskichw Katowicach,zwanymdalejZakładem.
1. Niezbędnewymagania ałiązane ze stanowiskiem
Pracownikiemsamozqdowymzatrudnionymna w/wstanowiskumożebyćosoba która :
'| jest obywatelempo|skim - osoba nieposiadającaobywatelstwapo|skiegomoże zostać
)
jeżelispełnia
przepisami,
zatrudniona
na W/wstanowisku,
Wymogiokreś|one
obowiqzującymi
prawnychoraz kozysta z pełniprawpublicznych,
2) ma pełnqzdolność
do czynności
3) nie była skazana prawomocnymwyrokiem sqdu za umyś|neprzestępstwościgane
pzestępstwoskarbowe,
z oskażenia pub|icznegolub umyś|ne
4) cieszy się nieposz|akowanq
opiniq'
5) posiadakwalifikacjezawodowewymaganedo wykonywaniapracy na w/wstanowisku,w tym
posiada co najmniejwykształcenieWżlsze oraz łqcznieco najmniej5 |etnistażpracy |ub
gospodarczą o charakteze zgodnym
wykonywałaprzez co najmniej 5 |at działa|nośó
z wymogamina wiwstanowisku.
2. Dodatkowewymagania związaneze stanowiskiem
1) co najmniej4 |etnistaż pracy w administracjisamorządowej,tym co najmniej3 |etnistaż
pracyna kierowniczymstanowiskuuzędniczymw księgowości,
2) znajomoŚćpzepisów dotyczącychsamozqdu terytoria|nego,
finansów pub|icznych,prawa
pub|icznych
zamówień
oraz podatków,
3) biegła znajomośćprzepisów dotyczqcych finansów i rachunkowościw jednostkach
samoządu terytoriaInego
oraz pzepisów dotyczącychpodatkówi opłatlokaInych'
pracownikami
4) umiejętność
kierowaniapod|egłymi
oraz rozniązywaniakonf|iktów,
5) biegłaumiejętnośó
obsługikomputera(Microsoftoffice, |nternet,system informacjiprawnej
LEX OMEGA' programfinansowo-księgowy
ComarchcDN XL).
3. Zakres wykonywanych zadań
1) prowadzeniewstępnejkontro|izgodnościoperacjigospodarczychi finansowychz p|anem
finansowym,
2) prowadzeniewstępnejkontro|ikomp|etności
i zete|nościdokumentóWdotyczącychoperacji
gospodarczych
i finansowych,
3) wspó|udziałprzy opracowywaniuprojektów p|anów finansowych i sprawozdań z ich
wykonania,
4) Współudział
W sporzqdzaniuobowiązujących
sprawozdańfinansowychi statystycznych,
jednostceorganizacyjnejoraz nadzór nad realizacjqzadań
5) koordynowaniepracyw pod|egłej
tejjednostki,
gospodarkikasowejioperacjibankowych,
6) nadzorowanie
7) nadzorowanieewidencjiśrodkóW
trwałychi na|iczaniaumorzeń,
postępowań
8) nadzorowanie
windykacyjnych,
p|anemkont,
9) dekretowaniedokumentówfinansowychzgodniez zakładowym
10)wspołudział
w ob|iczaniuza|iczekna podatekdochodowyod osób fizycznychoraz roz|iczaniu
podatkudochodowegopracowników'
podatkuod nieruchomości
11)na|iczanie
i odprowadzanie
i środków
transpońowych,
12)roz|iczaniena|iczaniaiwykozystania środkówna zakładowyfunduszświadczeń
socja|nych,
13)wspołudział
w spozqdzaniu ana|itykiWszystkichprzychodóWi rozchodówZakładu,
jednostkiorganizacyjnej.
przepisóWfinansowychzwiązanychz pracąpod|egłej
14)Wdrażanie

4. Warunki pracy na stanowisku
1) Wymiarczasu pracy_ pełnyetat,
2) miejscepracy : Katowice,u|.Gliwicka154 (miejscesiedzibyzakładu),samodzie|nypokój na
I piętrze,
3) bezpiecznewarunki pracy : stanowiskoałiqzane z pracą przy komputerze,wymagajqce
pracownikami.
samodzieIności,
dyspozycyjności
i umiejętności
kierowaniapod|egtymi
5. Wskaźnikzatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzajqcym datę upublicznienia ogłoszenia WskaŹnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
w Zakładzie,w rozumieniupzepisów o rehabi|itacji
zawodoweji spolecznejoraz
zatrudnianiuosób niepełnosprawnych,
wynosimniejniż6%.
6. Wymaganedokumenty
1) list motywacyjny,
2) życiorys(curricu|um
vitae),
3) kwestionariusz
osobowy,
posiadanewyksŹałcenieoraz posiadanystażpracy,wtym
4) kopiedokumentówpotwierdzających
pracylub zaświadczenia
kopieświadectw
o zatrudnieniu,
posiadaneobywate|stwo,
5) kopiadokumentupotwierdzajqcego
pzestępstwo ściganez oskażenia pub|icznego|ub
6) oświadczenie
o niekaralności
za umyś|ne
przestępstwoskarbowe,
umyś|ne
7) oświadczenie
o posiadaniupełnejzdo|ności
do czynnościprawnychoraz kozystaniu z pełni
prawpublicznych,
8) oświadczenieo zgodzie na przetwazanie danych osobowych w zakresie niezbędnymdo
pŻeprowadzenianaboruna w/wwolnestanowiskouzędnicze.
Kwestionariuszosobowy, o którym mowa w pkt 3, u,raz z oświadczeniami,
o których mowa
w pkt6.8' dostępnyjest na stronieBiu|etynu|nformacjiPub|icznejZakładu,
Kandydat,który zamierzaskorzystaćz uprawnienia,o którymmowaW ań. 13a ust.2 ustawyz dnia
21 |istopada2008r.o pracownikachsamorządowych(Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz' 1458z późn,zm')
obowiązany jest do złoienia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajacego
niepełnosprawność.
Terminskładania
dokumentówupływa
dnia8 stycznia2013r.o godzinie.|5.00'
WymaganedokumentyzłożyćnależyW sekretariaciezakładu,ul. Gliwicka 154' 40.859Katowice.
Dokumentymożnaprzesłaćpoc^ą, przy czy za lermin złoŻeniadokumentówuznajesię datę ich
Wpływu
do siedzibyZakładu.
Dokumentyna|eżyzłoŻyćw zamkniętychkopertachz podaniemadresu zwrotnegooraz dopiskiem
'dotyczynaboruna stanowiskokierownikadziałufinansowo.księgowego''
Nabór na w/wstanowiskourzędniczeskładasię z dwóch etapóW,tj' :
.t) etap | - badaniespełnieniawymagańforma|nych,
o którychmowaw niniejszymogłoszeniu'
2) etap ll - rozmowakwalifikacyjna.
Lista kandydatów,l<Iózyzłoży|i
ofeńy spełniające
wymaganiaforma|ne,upowszechnionazostanie
w BiuletynieInformacjiPublicznej(www.ztm.katowice.pl).
Kandydaci' którzy złoŻy|iofeńy spełniajqcewymagania forma|ne, powiadomieni zostaną
indywidualnie
o miejscui terminierozmowykwalifikacyjnej.
|nformacja
o wynikunaboruupowszechniona
zostanieniezwłocznepo przeprowadzonym
naborze,
poprzezumieszczeniena tab|icyinformacyjnejw siedzibieZakładuoraz opub|ikowanie
W Biu|etynie
Informacji
PubIicznej(vrłułvztrr.
katowice.p|).

Katowice,21 grudnia2012r.
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