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NAB6R KONKURSOWY NA STANOWISKO:
ksiggowa / ksiggowy

w Ojcowskim Parku Narodowym

Dvrektor
Oicowskieso
--_--cr_ Parku Narodoweso
-o - -o- oslasza
- j - ----- - -r--

w trvbie konkursowvm

nab6r na stanowisko ksiegowego w Qcowskim P. N.
1.

WYMAGANA ZASADNICZE:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

posiadanieobywatelstwapolskiego;
wyksztalcenie co najmniej Srednie ekonomiczng
umiejgtroSi obsfugi komputera i uru4dzert perylerylnych,
biegta znajomo6i systemu operacfnego WINDOWS w tym co najmniej biegle
posfugiwanie sig pakietem Officg
umiejgkrodi posfugiwania sig kas4 fiskaln4
niekaralnodi;
korzystanie z pehri praw publicznych,
brak przeciwskazan lekarskich do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy.
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2. WYMAGANA POZADANE:

a)
b)
c)
d)

znajomo6i komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
umiejgtnoScianalityczne,
umiejgtrrodi prary pod presj4 czasu,
posiadanie cech osobowych takich jak: wysoka kultura osobista, dyskrecja lojalno6i
kreatywno6i, komunikatywnodi, odpomo6i na shes, asertywno6i.

3. ZAKRES WYKONYWANEJ PRACY

1.

Prowadzenie dokumentacji ksiggowej OPN w systemie finansowo-ksiggowym GM
gospodarka materialowa, ST- 6rodki trwale i wyposa2enie w tym:

-

a) prowadzi w systemie finansowo-ksiggowym ewidencjg ilodciowo - warto6ciow4
Srodk6w trwalych i wyposa2enia,
b) prowadzi w systemie finansowo-ksiggowym ewidencjg ilodciowo-wartodciow4
material6w magazynowydy
c) prowadzi kartoteki ilodciowe przychodu i rozchodu drewna

2.

Prowadzenie w systemie finansowo-ksiggowym rejestr sprzeda2y pod k4tem podatku
VAT i generowanie danych do |PK ( jednolity plik kontrolny - deklaracja podatku

vAr).

3.
4.
5.
6.
7.

Prowadzenie ksi42ki druk6w 6cislego zarachowania.

Sporzqdzarie faktur wynikajAcych z tyt. rozrachunk6w z dostawcami i odbiorcarni.
Prowadzenie kasy OPN w tym rozliczanie kas fiskalnych z obiekt6w parku.
Sporz4dzanie sprawozdania F-03 6rodki trwale i zestawienie do sprawozdania DC-l.
Sporadycz-nie (e5li bgdzie taka koniecznodi) - w okresie sezonu turystycznego (w
ramach zastepstwa) praca na punktach kasowych Ojcowskiego P.N.

4. poDLEGr,OSe ORCAUZACUNA

r WSP6RACA

Stanowisko ksiggowego w struktulze organizacyjnej Ojcowskiego PN jest stanowiskiem
podleglym gl6wnemu ksiggowemu OPN. Osoba zatrudniona na tym stanowisku
wsp6lpracuje z innymi pracownikami OPN w ramach swoich kompetencji i umocowania
w obowi4zuj4cym schemacie organizaryjnym.
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5. WTMAGANE DOKUMENTY APTIKACYINE
Wvmasane dokumentv i odwiadczenia:

a) list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji,

b)
c)
d)

e)

adresem mailowym oraz

numerem telefonu kom6rkowego;
CV + 2yciorys,
dokument potwierdzajqcy obywatelstwo i to2samo6i (dow6d osobisty, PaszPort) do wgl4du
kserokopie dokument6w potwierdzaiqcych:
o wymaganewyksztalcenie,
odwiadczenia:
-, korzystaniu z pehi praw pubLicznych;
--+ o niekaralnoSci;
---+ o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia naboru.

6. INFORMACIE POZOSTALE.

a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

praca na przedmiotowym stanowisku wykonywana bgdzie w siedzibie dyrekcji
Ojcowskiego P.N. (adres: Ojc6w 9; 32-045 Suloszowa),
czas pracy: pelen etat (8 godz. pracy) w godz. od 7lo do 15eo w dniach roboczych,
okres zatrudnienia: na czas zastgpstwa praconnika przebywajacego na dhrgotrwalym
zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie nast4pi bez zbgdnej zwloki tu2 po wylonieniu
kandydata w wy,niku przeprowadzonej procedury konkursowej, podpisaniu umowy
o prace, wykonaniu badari okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkoleniu z
zakresu BHP i ppoiz. Przylmuje *, i2 zatrudnienie powinno nast4pii najp6Lniej od
30 kwietnia br.
okres zawarcia umowy o prace: praca na czas zastqpstwa z okresem Pr6bnym do
3 miesiecy. Po tym okresie planowane jest (edli pracownik zostanie pozytywnie
oceniony po zakoriczeniu okresu pr6bnego, a jednocze6nie zastepowany pracownik
nadal przebywalbgdzie na zwoh"Lieniu lekarskim) zawarcie umowy na czas okredlony
do 33 miesigcy. W przypadku rozwi4zania umowy z dotychczasowl,rn pracownikiem
na tym.stanowisku istniej mo2liwodi zatrudnienia na czas nieokredlony.
istnieje mo2liwodi przyznania odplatnego mieszkania sluibowego stanowi4cego
wlasnoSi OPN (umowa najmu lokalu mieszkalnego z rtiszczaniern miesigcznego
czynszu) - iednak2e dopiero p
otrzymywanie 6wiadczeri socjalnych - w tym odzie2y ochrony osobistej zgodnie z
obowi4zuj4cq tab el4przydziafu sort BHP na stanowiskach pracy OPN,
w przypadku nieposiadania przez pracownika uprawnieri z zakresu BHP i ppo2.
istnieje mo2liwoSi skierowania pracownika do odbycia szkoleri/kurs6w/studi6w
podyplomowych z ww. zakresu - na koszt pracodawcy, w celu uzyskania stosownych
uprawnieri,
pracownik bgdzie mial mo2liwodi ci4glego podnoszenia swoiej wiedzy i kwalifikacji
w systemie szkoleri i kurs6w - na koszt pracodawcy.
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7. SPOS6B PRZEPROWADZENIA NABORU
Nab6r na ww. stanowisko przeprowadzany jest w systemie konkursowFn, etapowo:
Etap I:

Polegaj4cy na formalnej weryfikacji wszystkich nadeslanych

w przypisanym

terminie
aplikacjf ich ocenie merytorycznej oraz kwalifikacji zawodowych kandydat6w,
niezbgdnych do wykonywania zadari na ww. stanowisku pracy.
Etap

II:

Dotyczy kandydat6w, kt6rzy spehrili wymogi formalne. Polegai on
przeptowadzeniu rozmowy kwalifikaclnej we wskazanym terminie.
8. TERMIN

I

bgdzie

na

MIEISCE SKI,ADANIA APLIKACII

zamkniqtej kopercie z dopiskiem ,,KONKURS NA
STANOWISKO KSIEGOWEGO" w nieprzekraczalnym terminie do: 15 kwietnia br. do
godz. 15oo na nw. adres:

Aplikacje nale?y zloLyc

w

Ojcowski Park Narodowy; Ojc6w 9;

32

-

045 SULOSZOWA

O terminie kolejnego etapv otaz dokladnym rniejscu przeprowadzenia ww. konkursu
zakwalifikowani kandydaci bgd4 informowani telefonicznie ohz dtog4 elektroniczn4.
Wszystkie etapy odbywai sig bgd4 w jednym z 3 budynk6w Ojcowskiego P.N. w
miejscowo6ci Ojc6w (wskazanych w przeslanej kandydatom informacji).

Ewentualne informacje na temat naboru mo2na uzyskai pod numerem telefonu
123892005 w. 100.
Nieodebrane w teminie 3 miesigcy od dnia zakoficzenia naboru dokumenty aplikacyjne
kandydat6w, kt6rzy nie zostali wybrani na ww. stanowisko zostanA komisyjnie
zniszczone,

Tc

Dl'trEKToli

Q:"'U13U*S*ngt irt- Totrlosz Gierut
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