Kierownik Srodowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
ogfasza nab6r na stanowisko urzqdnicze
Samodzielny referent

oi
.

Wvmaganianiezbedne:

obywatelstwo polskie,

z zastrze2eniem art. 1.1 ust. 2 i 3

ustawy

o

pracownikach

samorzqdowych,

. pefna zdolnoS6 do czynno5ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
. brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umy5lne przestqpstwo Scigane
z oskarzenia publicznego

.
.

lub umy5lne przestqpstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,
kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska : wyksztatcenie Srednie ekonomiczne

lub pokrewne, umo2liwiajqce wykonywanie zada6 na stanowisku.

Wvmagania dodatkowe:

.

znajomo6d przepis6w prawa z zakresu prawa pracy, rachunkowo6ci, inwentaryzacji, zam6wiefi
publicznych,

.
.

u

bezpieczed spofecznych,

rzetelno6i i doktadno56 w dzialaniu,

umiejqtno6i obslugi sprzetu biurowego,

.

samodzielno6i, komunikatywnoSi, odpornoSi na stres, kreatywno6i, odpowiedzialno56,

.

umiejqtnoSi pracy w zespole, umiejqtno6d organizacji pracy i podejmowania decyzji,

.

umiejqtnoSi pracy z osobami niepelnosprawnymi,

.

wysoka kultura osobista

.

mile widziane do6wiadczenie zawodowe na stanowisku ksiqgowym w jednostce

samorzqdu

terytorialnego, znajomoSi programu Ptatnik, program6w ksiqgowych (kadry, ptace, finanse,
rozrachunki, zlecone, wyposa2enie)

Zakres wvkonvwanvch zadaf

.
.

:

Prowadzenie dokumentacji w zakresie zatrudniania i zwalniania pracownik6w.

Prowadzenie spraw zatrudnionych pracownik6w
spofecznych.

.

Tworzenie_i_rozliczanie um6w cywilnoprawnych.

w

zakresie prawa pracy

i

ubezpieczeri

.

Kompleksowa obstuga kadrowo-ptacowa pracownik6w zgodnie

z

obowiqzujqcymi

przepisami prawa.

.
.
.
"i'
.
.

Tworzenie i naliczanie list plac. Wyptata wynagrodzeri.
Wysylanie deklaracji zgtoszeniowych ZUS.
Rozliczanie ptatnoSci i wysylanie deklaracji ZUS, PIT: PIT-4R, PIT-L1, lWA.

Sporzqdzanie sprawozdafi GUS.

Archiwizowaniedokument6w.
Obstuga administracyjna dokument6w przychodzqcych i wychodzqcych oraz dokument6w

wewnqtrznych, wprowadzanie do program6w.

.

Prowadzenie ewidencji 5rodk6w trwatych

i

pozostalych Srodk6w trwatych

w

u2ywaniu,

naliczanie amortyzacji oraz przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, obstuga programu.

.

Prowadzenie spraw zwiqzanych z zam6wieniami publicznymi, zgodnie z obowiqzujEcymi
przepisami w tym sporzqdzanie sprawozda6.

.

Pelnienie zastqpstwa podczas nieobecnoSci gt6wnego ksiqgowego.
Szczeg6lowe zodonia wykonywane

na stonowisku samodzielnego referenta zostqnq okreilone

w zokresie czynnoici.

Wvmagane dokumentv:

o
o
r
o

list motywacyjny,
CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,

kserokopie dokument6w potwierdzaiqcych wyksztafcenie,

kwestionariusz osobowy
www.sdsstrzelce,pl

w

dla os6b

ubiegaiqcych

zakladce ,,Praca

w

SDS"

siq

o

zatrudnienie

do

pobrania na stronie

lub www.bip.strzelceopolskie.pl, a tak2e w

Dziale

Administracyjnym (pok. nr45, ll piqtro),

o

oSwiadczenie kandydata

o

pelnej zdolno5ci do czynnoSci prawnych

i

korzystania

z pelni praw

publicznych,

o

o6wiadczenie kandydata, i2 nie byt skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umy5lne przestqpstwa
Scigane z oskar2enia publicznego lub umy6lne przestqpstwo skarbowe,

o
o
e

oSwiadczenie o zdolno5ci do podiqcia zatrudnienia na danych stanowisku,
o5wiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

dokument potwierdza)qcy niepetnosprawno5i, w przypadku os6b niepefnosprawnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny byi

opatrzone klauzulq:

6 ust.L lit.o og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych, wyra2om zgodq na
przetwarzonie moich donych osobowych zawartych w ofercie pracy dlo potrzeb niezbqdnych do reolizocji

,,No podstowie ort.

procesu rekrutacji" wrdz z podpisem kdndydata.

W przypadki nie dostarczenia kompletu wyiej wymaganych dokument6w kandydat nie spelni wymog6w
formalnych zawartych w ogfoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postqpowania kwalifikacyjnego.
Wszystkie o5wiadczenia powinny byd opatrzone wlasnorqcznym podpisem kandydata. Wszystkie kserokopie
dokument6w powinny byi poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSi z oryginafem.

W przypadku przedstawienia dokument6w z jqzyku obcym, nale2y dofqczyi r6wnie2 ich tlumaczenia na jqzyk
polski dokonane przez tlumacza przysiqglego.
W dokumentach nale2y podai numer telefonu do kontaktu oraz adres.

Termin i mieisce skladania dokument6w:
Wymagane dokumenty nalezy skfadai w zamkniqtej kopercie z dopiskiem:

,,Nab6r na stanowisko urzqdnicze: samodzielny referent"
w terminie do dnia t6 paidziernika 2018 r. do godz. 15.00 w Dziale Administracyjnym Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich, (pok. nr 45 ll piqtro) lub przesfai drogq pocztowE na adres:

Srodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Hobryki 77
47-700 Strzelce Opolskie
O zachowaniu terminu zfo2enia oferty decyduje data wplywu do SOS w Strzelcach Opolskich. Oferty pracy,

kt6re wpfynq do Srodowiskowego Domu Samopomocy po wy2ej okreSlonym terminie nie

bqdq

rozpatrywane.
Samopomocv w Strzelcach Opolskich, a nie data stempla pocztowego.

Zasadv przeprowadzenia naboru
Procedura rekrutacyjna obejmuje analizq dokument6w aplikacyjnych oraz przeprowadzenie rozmowy
kwalifikacyjnej. Osoby zakwalifikowane do nastqpnego etapu zostanE poinformowane telefonicznie
o

da

lszej proced

u

rze postQ powa n ia kwa lifi kacyjnego.

lnformacja o wyniku naboru zostanie podana na stronie internetowej Srodowiskowego Domu Samopomocv
) zakladka ,,Praca w 5DS" orazna tablicy ogfoszed Domu.

Informacia o warunkach pracv na okre5lonvm stanowisku
1)

umowa o pracq,

2)

petny wymiar czasu pracy,

3)

miejsce pracy: Srodowiskowy Dom Samopomocy ul. Habryki 11, Strzelce Opolskie,

4)

narzgdzia i materialy biurowe: komputer; urzqdzenia biurowe,

s)

praca przy komputerze przez ponad polowq dobowego wymiaru czasu pracy,

6)

praca o wysokim stopniu samodzielnoSci.

Inne informacie
1) Ogloszenie podlega publikacji na stornie internetowej oraz tablicy ogfoszef Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Strzelcach Opolskich.

2) W

miesiEcu poprzedzajEcym datq upublicznienia ogfoszenia wskaZnik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w SDS, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz

zatrudnianiu os6b niepefnosprawnych wynosi 0%.

3)
4)

o

w Srodowiskowym

Domu Samopomocy
w Strzelcach Opolskich. Pracownikiem upowa2nionym do kontaktu z kandydatami jest: Beata
Mqczyriska tel.77-46I - 44 - 93 wewn. 21.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogq odebrai w Dziale Administracyjnym SOS.
Informacje dodatkowe

naborze mo2na

uzyska6

naboru.

Zgodnie z art. L3 ust. 1i ust.2 o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.'(dalej:
rozporzqdzenie) informujq, i2:

1) administratorem Pana/Pani danych jest Srodowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, reprezentowany
przez Kierownika, ul. Habryki LL,47

-

L00 Strzelce Opolskie;

2) na mocy art. 37 ust. I lit. a RODO administrator powotaf Inspektora Ochrony Danych (lOD), kt6ry w jego imieniu
nadzoruje sferq przetwarzania danych osobowych; z IOD moina kontaktowad siq pod adresem e - mail:
abi@strzelceopolskie.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bqdq wytqcznie w celach okre5lonych przepisami prawa: ustawQ zdniaz dnia 12
marca 20O4 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2OL7 r. poz. 1769 z poin. zm.l, rozporzEdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Srodowiskowych dom6w samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. t586 z poin. zm.\
oraz ustawa z dnia L9 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2OI7 r. poz.882z poin. zm.);
odbiorcami danych mogq byi jedynie podmioty upowa2nione na podstawie przepis6w prawa;
4) dane nie bqdq przekazywane do pa6stwa trzeciego/organizacji miqdzynarodowej;
5) dane przechowywane bqdq zgodnie z ich kategoriami archiwalnymi opisanymi w ustawie;
6) posiada Pan/Pani prawo dostqpu do tre5ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniqcia, ograniczenia
7) przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wnresrenra sprzecrwu;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, i2 przetwarzanie danych osobowych
Pa n/Pa ni dotyczqcych na rusza prze pisy rozporzqdzenia;
9) podanie przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, kt6rej dane dotyczE, jest zobowiqzana do ich
poda nia;

10) Pani/Pana dane nie podlegajq zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SRODOWI$KOWY DOM SAMOPOMOCY

w Strzelcach Ooolskich

I

i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
przel\Narzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep\wu takich

Rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego

os6b fizycznych

w zwr4zkt z

danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE

