
 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” z siedzibą w Warszawie przy ul. Arabskiej 3, 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

inspektor ds. finansowo - księgowych 

w Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” 

 

 

1. Nazwa i adres jednostki: 

Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” 03-977 Warszawa ul. Arabska 3 ; telefon centrali: 22-617-45-78; 

fax: wew. 22 ; sekretariat: 22-617-48-88. 

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego : 

Inspektor ds. finansowo - księgowych – w wymiarze pełnego etatu 

 

3. Wymagania stawiane kandydatowi:  

  1) niezbędne: 

- wykształcenie  wyższe  i  1  rok  stażu  pracy  lub  wykształcenie  średnie  i  3  lata  stażu  pracy,  

   w zakresie  rachunkowości, księgowości, finansów  publicznych, gospodarki kasowej, 

- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna), faksu, 

  kserokopiarki, drukarki, 

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku, 

- obywatelstwo polskie, 

- nieposzlakowana opinia, 

- korzystanie w pełni z praw publicznych, 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

- niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

  przestępstwo skarbowe. 

 

   2) dodatkowe:    

  - dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań,  terminowość, zdyscyplinowanie,  

  - odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, 

- odpowiedzialność, rzetelność, staranność, kreatywność, systematyczność, punktualność, wytrwałość, 

- komunikatywność, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, 

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez samokształcenie i w formach zorganizowanych. 

 

4. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

    1) księgowanie operacji w systemie E-NOVA 365, 

    2) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozliczeń z tytułu realizowania dochodów, 

    3) prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym 

        dokumentów finansowych działu (faktury, rachunki, rozliczenia, zaliczki itp.), 

    4) prowadzenie gospodarki kasowej zgodnie z obowiązującą w Domu Instrukcją. 

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

Miejsce pracy: praca w kompleksie budynków Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków’ i poza nim. 

Bezpieczne warunki pracy. Wejście na budynku głównego wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. 

 W budynkach dwupiętrowych, gdzie zainstalowano windy, ciągi komunikacyjne pozwalają na  przemieszczanie 

się wózkami inwalidzkimi. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze Pawilonu D. 

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. 

Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami 

telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynków lub poza nimi, sytuacje stresowe, konieczność 

szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 

jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 



7. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

1) list motywacyjny, 

2) CV z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej, 

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, dodatkowych kwalifikacji oraz innych 

uprawnień zawodowych, 

4) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  

    w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 

5) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

6) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 

7) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

8) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane 

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie 

informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, 

9) podpisane oświadczenie o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych, 

    10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 Ustawy z dnia 

        21 listopada 2008 r.  o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.)  jest 

        zobowiązany do  złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

8. Termin i miejsce składania dokumentów: 

  1) Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:  

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  

      niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady  

      (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  

      danych osobowych i w sprawie swobodnego   przepływu   takich    danych oraz uchylenia Dyrektywy  

      95/46/WE – Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 z dnia 04.05.2016 r. Przyjmuję do wiadomości fakt publikacji 

      w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 

      21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.)”.  

      Powyższe dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane. 

2) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na 

stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych”   w terminie do dnia  12 kwietnia 2021 r. (do godziny 16
00

) 

na adres: Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” 03-977 Warszawa ul. Arabska 3 lub w Sekretariacie 

Domu. Decyduje data przyjęcia oferty przez sekretariat Domu. 

3) Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do DPS im. „Matysiaków) nie 

będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. 

9. Inne informacje: 

1) Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o „Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Domu 

Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie przy ul. Arabskiej 3”. 

2) Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. 

„Matysiaków”. 

3) O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

4) Dyrektor DPS im. „Matysiaków” nie zapewnia mieszkania osobom spoza Warszawy. 

5) Planowany termin zatrudnienia kandydata - od dnia  10  maja  2021 r. 

6) Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W okresie 3 miesięcy od zatrudnienia kandydata na stanowisko 

inspektora ds. finansowo-księgowych – dokumenty kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa o 

pracę zostaną komisyjnie zniszczone. 

7) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym 

wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. 

 

 

 

 

 


