Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko pracy

Głównego Księgowego
Wymiar etatu – pełny etat lub umowa cywilnoprawna
Wymagania niezbędne:
Osoba aplikująca na stanowisko Głównego Księgowego musi spełniać poniższe
kryteria:

1. Mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;
2. Nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
3. Ponadto musi spełniać jeden z poniższych warunków:
1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia
magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co
najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów,
4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie
odrębnych przepisów.
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Wymagania fakultatywne
co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z księgowością
znajomość programów finansowo-księgowych,
znajomość struktury i podstawy prawnej działalności PZW
umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
Doskonała umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) list motywacyjny,
2) życiorys zawodowy – curriculum vitae,
3) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
świadectwa pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5) podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb
niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926 z późn. zm.).
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
do 29 września 2017 r.
1) Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej
kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:
Konkurs
2) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za
pośrednictwem innych osób w Biurze Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu
ul. Inwalidów Wojennych 14 33-300 Nowy Sącz lub przesłać za
pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje
data wpływu przesyłki
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Biura pod nr 18 441 42 40 lub e-mail
kipiel@pzwns.info.pl
Informacja o wynikach naboru zostanie podana do informacji na stronie Okręgu
www.pzwns.info.pl

