OGT-OSZENIE ONABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE

Burmishz Blonia oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko
urzgdnicze w Urzgdzie Miejskim w Bloniu, u1. Rynek 6, 05-870 Blonie

l.Stanowisko pracy:
mlodszy referent w Wydziale Finansow)ryn

2. Wymagania niezbgdne od kandydat6w:

l)

obl"watelstwopolskie,
pelna zdolno6d do czynnoSci prawnych i korzystanie z pelni praw publicmych.
3.) wyksztalcenie Srednie.
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne pzestgpstwo Scigane z
oskar2enia publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia.
6) poZqdane dodwiadczenie w pracy w administracji samorz4dowej.

2)

3. Wymagania dodatkowe od kandydat6w:
1) umiejgtnoid organizacji pracy na stanowisku i wsp6lpracy z innymi stanowiskami,
2) umiejgtnoS6 formulowania wypowiedzi pisemnych,
3) umiejgtnodd interpretacji przepis6w praw4

4) komunikatyrvno6i, kreatywno56, dociekliwoS6,
3) umiejqtno66 pracy w zespole,
4) zdolno66 analitycznego mydlenia i podejmowania siE rozwiqzywania trudnych
zagadniefi,

4.Zakres zadaf wykon)'wanych na stanowisku.

l.

Zadaria gl6wne:
prowadzenie wszelkich spraw z zakresu naliczania i wyplaty wynagrodzef'
- prowadzenie wszelkich spraw z zakresu naliczania i odprowadzania pochodnych od
wynagrodzef,

-

2. Zadania pomocnicze:
- prowadzenie okreslonych przepisami rejestr6w

dla prowadzonych na stanowisku

spraw,
- sporz4dzante sprawozdaf budZetowych z zakresu prowadzonych spraw,
- sporz4dzarie sprawozdari statystycmych z zakresu prowadzonych spraw,
prowadzonych spraw
sporz4dzanie r62nego rodzaju zestawieri raport6w
przelo2otego.
przez
okre6lonych przepisami prawa lub wskazanych

i

-

3.
-

Zadanir okresowe:
w miare ootrzeb.

z

-

4.

Zakres og6lnych obowi4zk6w:

- prowadzenie karlotek wynagrodzef dla pracownik6w,

- naliczanie plac pracownik6w Urzgdu Miejskiego i przedszkoli publicznych,
- naliczanie i prowadzenie spraw zvieyzanych z wyplatani iwiadczen z abezpieczenia
spolecznego,
- sporzAdzanie deklaracj i i przekazywanie naleinych skladek do ZUS i innych
wla5ciwych instl.tucj i,
- prowadzenie spraw z zakresu rozliczeh i ewidencj i platnika podatku dochodowego od
os6b fizycznych,
- prowadzenie spraw z zakresu naliczania i wyplaty wynagrodzeri bezosobowych oraz
pochodnych od tych wynagrodzeri,
- prowadzenie spraw zwi4zanych z grupowym ubezpieczeniem na irycie pracownik6w,
- przygotowywanie zalt.uu.radczefi dla pracownik6w i r62nych instJtucji w zakresie
wynagrodzefi poszczeg6lnych pracownik6w,
- przygotowywanie wlaSciwych, obowiguj4cych wniosk6ddruk6w w sprawach
- przechodzenia na emeryturg, rentg lub inle Swiadczeni a z ubezpteczenia spolecmego,
- przygotowywanie wlplat Swiadczeh z funduszu Swiadczeri socjalnych,
- inne zadania wskazane ptzez przeloZonego.
Pracownika samorz4dowego obejmuj4 ponadto prawa i obowipki wynikaj4ce z ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych I Dz. U.22014 r. poz.l202
j.t. t.

5.

Warunki pracy:
Pelny wymiar czasu pracy.

6. WskaZnik zatrudnienia:
W miesi4cu grudniu 2015 r. wskaZnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w
jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych wynosil mnej n2 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyj ny,
2) kwestionariusz osobowy wedlug wzoru dostEpnego na stronie intemetowej
Urzgdu Miejskiego w Bloniu lub w Dziale Kadr Urzpdu M. w Bloniu,
3) zyciorys / CV /
4) kopia dokumentu podwiadczaj4cego wyksztalcenie, np. dyplomu;
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejgtnoSciach,
6) oSwiadczenie kandydata o pehrej zdolno5ci do czynno6ci prawnych i korzystaniu z
pelni praw publicmych,
7) o5wiadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za um1'Slne
przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicmego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe,

8)

oSwiadczeni

e

zgody

na

przettNarzartie danych osobowych

do

cel6w

rekrutacyjnych.
Przed zawarciem umowy o pracA wybrany kandydat sklada informacjg z
Krajowego Rejestru Kamego o niekaralno5ci.

8. Miejsce

i termin zloi.enia dokument6w.

Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty naleiy z-loiry| osobiScie w siedzibie Urzgdu
Miejskiego w Bloniu, ul. Rynek 6 w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzgdu lub przeslac
pocd1 na adres: Urz4d Miejski w Bloniu, ul. Rynek 6, 05-870 Btronie , w zamknigtej
kopercie z dopiskiem: ,Nab6r na stanowisko mlodszy referent w Wydziale Finansowym ,,
do dnia29 stycznia20l6 r. (decyduje data faktycznego wptywu do urzgdu).

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplyn4 do urzgdu po

ryzej

okreSlonym terminie nie b9d4

rozpatr).wane.

Ogloszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzgdu
Miejskiego w Bloniu oraz wieszczone na tablicy informacyjnej Urzgdu Miejskiego w
Bloniu.
Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej / www.bio.blonie.pl / oraz na tablicy informacyjnej urzgdu.

Blonie. 15 sl''rcznia 2016 r.

