
 
                                             Opole, dnia 01.09.2008 r.  
 
 
................................................................             
 (pieczątka nagłówkowa ) 
 
 
                                               OGŁOSZENIE   O    NABORZE 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza II nabór na  wolne stanowisko 
urzędnicze                                                                     

          Specjalista ds. księgowych – 1/1 etatu 
                       ___________________________________________________ 
                                                   (nazwa/określenie stanowiska)  
 
I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 
                                     Wyższe lub średnie ekonomiczne, podyplomowe  
                                                o specjalności rachunkowość i finanse      

1. Wykształcenie ___________________________________________________ 
                          (określić rodzaj wykształcenia-wyższe, średnie, specjalizacja) 
                                 5 lat  w tym 1 rok na stanowisku księgowej 

2. Staż pracy ______________________________________________________ 
3. Znajomość zasad księgowości. 
4. Umiejętność obsługi komputera. 
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 
6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 
7. Nieposzlakowana opinia. 
8. Rzetelność, sumienność, staranność, odpowiedzialność i komunikatywność. 

 
II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 
 

1. Znajomość programów finansowo-księgowych. 
 
III.  Zakres obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. księgowości: 

   -   Prowadzenie ewidencji mienia  
   -   Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym. 
   -   Rozliczanie zaliczek pieniężnych. 

          -   Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych. 
          -   Realizacja dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z zatwierdzonym  
               planem budżetowym.  
               -   Uzgadnianie sald rachunków bankowych oraz należności i zobowiązań 
              wynikających z przeprowadzonych operacji finansowych. 
               -   Obsługa programów komputerowych, finansowo – księgowych.      
 
IV. Wymagane dokumenty: 
      1.   Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Specjalisty ds. księgowych.                                               
      2.   Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 
      3.   Kwestionariusz osobowy. 
      4.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte 
            kwalifikacje zawodowe. 

  5.   Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania 
stanowiska Specjalisty ds. księgowych. 



      6.  Oświadczenie kandydata: 
 a)  o niekaralności, 
 b)  że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które                   
            stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku    
            Specjalisty ds. księgowych. 
       7.  Inne dokumenty: 
 a) zaświadczenie, kserokopie świadectw pracy. 
 
      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:                  
      „Nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowych”   
       w Sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7,  
      45-084 Opole, w terminie do dnia 16.09.2008 r.  do godziny 1530. 
      Dokumenty, które zostaną dostarczone do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu po   
      terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania. 
 
V.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.09.2008 r o godzinie 1300 w siedzibie Zarządu Dróg 
      Powiatowych w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7. 
 
VI.  Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne  
       stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu” można zapoznać się  
       w siedzibie Zarządu w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7 oraz na stronie internetowej  
       www.bip.powiatopolski.pl  
       Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 4414070 wew. 37. 
 
VII. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej 
        www.bip.powiatopolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych  
        w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7. 
 
Uwaga: 
List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), 
oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z 
późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
                                                                                                                    Z-ca DYREKTORA 
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