
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
oglasza nabor na wolne stanowisko urzednicze: 

- ds. ksiggowoici 

I. Wyrniar etatu: 1 etat. 
II. Wymagania niezbgdne: 

1. posiadanie obywatelstwa polskiego, pelnej zdolnoici do czynnoici prawnych i korzystanie 
z pelni praw publicznych, 

2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyilne przestepstwo icigane z oskarienia 
publicznego lub umyilne przestqpstwo skarbowe, 

3. nieposzlakowana opinia, 
4. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na tym stanowisku, 
5. posiadanie wyksztalcenia wyiszego pierwszego stopnia na kierunku lub specjalnoici: 

ekonomia, finanse publiczne, rachunkowoit. 

Ill. Predyspozycje i umiejgtnosci dodatkowe: 
1. preferowane doiwiadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach 

samorzqdu terytorialnego, 
2, znajomoit regulacji prawnych niezbgdnych do podjecia pracy na stanowisku: ustawa - 

ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarow i udug, ustawa o podatkach 
i oplatach lokalnych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o ochronie danych 
osobowych, ustawa o rachunkowoki, ustawa o oplacie skarbowej, ustawa 
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa o ksiggach wieczystych 
i hipotece, 

3. znajomoit zasad funkcjonowania samorzgdu, 
4. dyspozycyjnoit, samodzielnoit w dzialaniu, umiejqtnoit organizacji pracy, 

komunikatywnoit, umiejetnoit pracy w zespole, 
5. obowiqzkowoit, odpowiedzialnoit za wykonywanq prace, rzetelnoit i starannoit, 
6. prawo jazdy kat. B, 
7. umiejetnoit wspolpracy zespole. 

IV. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku: 

Wykonywanie zadali wynikajqcych z 5 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta i Gminy 
w Serocku stanowigcego zalqcznik do Zarzgdzenia Nr 60/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta i Gminy 
w Serocku ze zmianami (htt~://www.bi~.serock.D1/71,reaulamin-or~anizacvinv.html) 
w szczegolnosci: 

1. Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaiy w zakresie podatku VAT. 
2. Sporzqdzanie deklaracji VAT-7 i JPK. 
3. Wyliczenie wsp6lczynnika struktury sprzedaiy i proporcji dotyczqcych rozliczenia podatku 

VAT w gminie. 
4 .  Przygotowanie zmian do budietu gminy(zarzgdzenia, uchwaly). 
5 .  Sporzqdzanie planow finansowych Urzedu. 
6. Sporzqdzanie zarzqdzen - zmian w ukladzie wykonawczym budzetu Miasta i Gminy. 
7. Prowadzenie rejestru pism i planow finansowych jednostek organizacyjnych gminy. 



V. Wymagane dokumenty: 

1, curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny 
- podpisane odrecznie, 

2. kopie iwiadectw pracy dokumentujqcych wymagany stai pracy lub zaiwiadczenie 
o zatrudnieniu, zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy 
lub zaiwiadczenie potwierdzajqce wpis do ewidencji dzialalnoici gospodarczej, 

3, kopie dokumentow potwierdzajqcych wymagane wyksztatcenie, 
4. kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5. kopia dokumentu poiwiadczajqcego obywatelstwo polskie lub oiwiadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa polskiego* 
6. podpisane oswiadczenie o pelnej zdolnoici do czynnoici prawnych oraz korzystaniu 

z pelni praw publicznych* 
7. podpisane oswiadczenie, o braku skazania prawornocnyrn wyrokiern sqdu za umyilne 

przestepstwo icigane z oskarienia publicznego lub urnyslne przestepstwo skarbowe. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny bye przez kandydata wlasnorecznie podpisane 
i zloione osobiicie lub doreczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru 
na wolne stanowisko urzqdnicze - ds. ksiegowoici" w Biurze podawczym Urzedu Miasta I Gminy 
w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock (pok. 1) w poniedzialki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku 
do piqtku w godzinach:8.00-16.00, lub za poirednictwem poczty (decyduje data wplywu do Urzqdu 
Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21,05-140 Serock), 

Termin skladania dokument6w upiywa dnia 27.07.2018r. 
Aplikacje, kt6re wplynq po wyzej okreilonym terminie (decyduje data wplywu do Urzcdu), nie bedq 
rozpatrywane. 

lnformacja o wyniku naboru bcdzie umieszczona na stronie internetowej Biuietynu lnformacji 
Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pi oraz na tablicy informacyjnej 
w gl6wnej siedzibie Urzedu. 

INNE INFORMAUE: 
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o prace, zobowiqzany jest przedloiyt: oryginaly 
iwiadectw pracy i innych dokument6w potwierdzajqcych zatrudnienie i stai, oryginal swiadectwa 
lub dyplomu potwierdzajqcego posiadane wyksztalcenie, zaiwiadczenie o niekaralnoici z Krajowego 
Rejestru Karnego oraz zaiwiadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzajqce 
brak przeciwwskazari zdrowotnych - zdolnoit do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 
Brak zloienia ww. dokument6w bedzie skutkowal nie zawarciem umowy o prace. 
Osoby, ktore spetnily niezbedne wymagania formalne i zakwalifikowaly sic do drugiego etapu naboru 
zostanq o tym listownie lub/i telefonicznie poinforrnowane. 
Osoba wyloniona w naborze podejmujqca po raz pierwszy pracq na stanowisku urzcdniczym zostanie 
skierowana do odbycia sluiby przygotowawczej kolicz4cej sic egzaminem. Zwolnienie z odbywania 
sluiby przygotowawczej nie zwalnia z obowiqzku zdania egzaminu. 
Zastrzega sie moi l iwo i t  zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o prace na czas 
okreilony. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatow po zakohczonej rekrutacji nie sq odsylane. 
Dokumenty aplikacyjne o d b ,  ktore nie zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru rnogq byt 
odebrane osobiicie przez zainteresowanych w ciqgu 30 dni od dnia ogioszen~a lnforrnacji o wynikach 
naboru. 




