7illtsPfiŁ

*iJ_t,"{Jł

,i,,J'].il,.r,.:l, ,:J,l l.ł "t,;;' i
',"rił,,;']"

i"jl

:}3

,",|;,;:ł-!11yiy

xj: i ł,,,:,,i

*i. M" §lłonłwsli*;-[ullt 4, §5 ł94 liyii(]oszcz

?ił']lI, {Ąx 5i l]ź,i "łi], i:]
i*i.'b"*;jłł,;
,i
i.iIr r'.v i,{,l,i,:]ri " fi:i]l_)]\j ail) 1;"1,ii];]l,

1

ZSS 33. 1100-2 l20I5

Ogłoszenie o naborze nr 2l20I5

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle Chorej
w Bydgoszczy ogłaszanńór kandydatów na wole stanowisko
specialistv ds. płac

Wymiar czasu pracy - pełny etat (40 godz. w tygodniu)

Zahes wykonywanych czynności na stanowisku:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9

.

10.

Sporządzańe

list płac w

ustalonym terminie

oraz pracowników administracji i obsługi szkoły;

i wg

rozdzińów dla nauczycieli

Prowadzenie kartotek zarobkowych i zasiłków chorobowych wszystkich pracowników;
Obliczanie i przygotowywanie wypłaty wszystkich zasiłków z ubezpieczenia społecznego
oraz obliczanie i sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS i miesięcznych raportów
dla osoby ubezpieczonej ;
Dokonywanie i rozltczanie pottąceń z list płac z tytułu podatku dochodowego oraz
ubezpieczeńspołecznychorazsporządzartieprzelewów;
Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac;
Sporządzanie sprawozdń do GUS w zakresie wynagrodzeń;
Prawidłowe i terminowę naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatków
od wynagro dzen pracowników i terminow ę rozliczanie z Urzędem Skarbowym;
Prowadzenie zakładowej kasy, ewidencja druków ścisłegozarachowania.
Prowadzenie ksiąg inwentarzov\rych Zespołu, r ozliczenie inwentaryzacj i

Prowadzenie ZFSS - przyjmowanie wniosków oraz sprawdzanie poprawności ich
wypełnienia, naliczanie odpisu, sporządzanie preliminarza oraz sprawozdań z wykonania
wydatków, prowadzenie kańotek dla pracowników i emery,tów w ramach ZFSS.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie v,ryższe lub średnieekonomiczne umożliwiające wykonanie zadań
danym stanowisku. Preferowane kierunki

ż. Minimum 4

:

na

administracj a, ekonomia;

letni stń pracy na podobnym stanowisku w przypadku wyksźałcenia
wyższego lub minimum 5 letni staz pracy na podobnym stanowisku w przypadku

3.

wyksźałceniaśredniego,
Umiejętnośćbiegłej obsługi komputera (w szczególności w zakresie aplikacji MS Office
Word, Excel) oraz urządzeń biurowych;

-

4. Znajomośc programu Płatnik;
5. Znajomośćprzepisów z zahłesu ustawy o finansach publicznych, ustawy
o rachuŃowości, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących
6.
7.

8.
8.
9.

podatków, lbezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela;
ZnĄomośćksięgowościbudzetowej;
Niekaralnośc zaprzestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarzenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
Pełna zdolnośćdo czynnościprawnych orazkorzystanie zpełni praw publicznych;
Sumienność, bezstronność,uczciwość,rzetelność,nieposzlakowana opinia,
Obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:
ZnĄomośćprogramów finansowo-księgowych j ednostek budżetowych: VULCAN -płace,
ProgMan wyposżenie -ewidencj a wyposazenie placówki
2. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych,w tym szkolnictwie
specjalnym.
l.

Warunki pracy na stanowisku
Praca administracyjno

:

- biurowa z wykorzystaniem komputera.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób
rehabilitacji

niepełnosprawnych w Zespole Szkól Nr 33, w rozumieniu przepisów o
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

Wymagane dokumenĘ:

1. List

motywacyjny
Życiorys zawodowy - Curriculum Vitae
3. Kserokopię dokumentu potwierdzającego obyrvatelstwo polskie
4. Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzającychstńpracy
5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
7. Referencje lub opinie zpoprzednich miejsc pracy
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia I997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z20l4r. poz.II82 zpoż. zm.),
9. Oświadczenie o pełnej zdolnoścido czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych;
10. Oświadczenie o niekaralnościza przestępstwapopełnione umyślnie ścigane zoskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11. Oświadczenięo posiadaniu obywatelstwa polskiego,
12. Kopia dokumentu potwierdzaj ące go niep ełno sprawno ść.

2.

Informacje inne

.

Wymagane dokumenty aplikacyjne

r

w sękretariacie szkoĘ - pokój 206 lub wysłać nawyżej wymieniony adręs z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na
stanowisk specjalisty ds. płac" w terminie od 30.01.201 5 do 12.02.2015.
\try' przypadku przesłania dokumęntów aplikacyjnych pocńą będzie brana pod uwagę data wpływu do zss
Nr 33, a nie data nadania w urzędzie pocżowym. Aplikacje, które wpĘną po wyZej określonymtęrminie nię

.
.
.

i MłodzieĘ Przewlekle

będą rozpatrywane.

Chorej

naleĘ składać w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci
mieszczącym się przy ul. Skłodowskiej-Curie 4,

w Bydgoszczy

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych na wyżej wymienione stanowisko będzie można odebrać
w sekretariacie szkoĘ w okresie dwóch tygodni od zakonczęnia postępowania konkursowego.
Lista kandydatów spehriających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona
w Biule§nie Informacji Publicmej Zespołu Szkół Nr 33 (www.zs33-bip.bydgoszcz,pl), O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznię.
Szczęgółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoĘ, tel. 52 345-28-11 w godzinach
od 7.30

-

15.00.

