
Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”  

ul. Długa 3, 05-660 Warka 

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

 

„Główny Księgowy” 

 

 

Opis stanowiska pracy: 

 forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę, 

 wymiar czasu pracy - cały etat 

 

Wymagania niezbędne: 

 Spełnienie jednego z poniższych warunków wynikających z ustawy o 

finansach publicznych: 

 ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych 

wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów 

magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-

letniej praktyki w księgowości, 

 ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co 

najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, 

 posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 

 posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzeniu ksiąg 

rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych, 

 brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 

przestępstwo skarbowe, 

 obywatelstwo polskie, 

 nieposzlakowana opinia, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku. 

 

Wymagania pożądane: 

 biegła znajomość obsługi oprogramowania pakietu MS Office (Word, Exel), 

 mile widziana umiejętność obsługi oprogramowania WF-FaKir, WF-GANG, 

 doświadczenie w pracy z aplikacjami księgowo-finansowymi, 

 doświadczenie w prowadzeniu administracji kadrowo-płacowej, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 samodzielność, komunikatywność, terminowość, 

 umiejętność analitycznego myślenia. 

 



Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 samodzielne prowadzenie rachunkowości jednostki, 

 pełna odpowiedzialność i nadzór nad prowadzeniem pełnej księgowości GIK 

„Dworek na Długiej” dla celów statutowych, 

 samodzielne prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, 

 wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 

 sporządzanie planów finansowych, 

 dokonywanie wstępnej kontroli: 

o zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 

o kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych. 

 sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych, 

 nadzór nad rozliczaniem z budżetem w zakresie podatków w celu eliminacji 

ryzyka finansowego, 

 współpraca z instytucjami zewnętrznymi tj. urzędy, audytorzy. 

 

Wymagane dokumenty: 

 CV i list motywacyjny, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz inne 

posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

 oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że osoba nie była karana za 

przestępstwo popełnione umyślnie, 

 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie, pod odpowiedzialnością karną, że osoba nie była karana za 

przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko 

działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko 

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów rekrutacji. 
 

 

Ogłoszenie umieszczono dnia 15.05.2017r. 

 

Oferty należy składać do 29.05.2017 do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Warce, 

Plac Stefana Czarnieckiego 1 w Biurze Obsługi Interesanta, w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Konkurs Dworek na Długiej”.  

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej www.warka.bipgminy.pl, oraz na tablicy informacyjnej w 

Urzędzie Miejskim. 

 

Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” Andrzej Zaręba 

http://www.warka.bipgminy.pl/

