
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

Ogłasza nabór na wolne stanowisko :
Główny księgowy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

we Wrześni

I. Wymagania niezbędne :
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
4. Posiadanie  znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków głównego księgowego.
5. Spełnianie jednego z poniższych warunków :
- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów
zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów
podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości.
- ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6
– letniej praktyki w księgowości.
- wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
- posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych lub certyfikatu księgowego , wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe :
1. Znajomość programów Płatnik, Finanse VULCAN, Płace VULCAN, pakiet Microsoft Office.
2. Znajomość rachunkowości budżetowej.
3.Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
4. Znajomość zagadnień płacowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, przepisów dotyczących
zasad wykorzystywania środków unijnych.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Obsługa urządzeń biurowych.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku
1. Prowadzenie rachunkowości w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej.
3.Analiza środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i wszystkich środków
będących w dyspozycji placówki.
4. Współtworzenie rocznego planu finansowego placówki.
5. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, opracowywanie corocznych bilansów,
przestrzeganie prawidłowości wystawiania dowodów księgowych.
6. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych, nadzór nad całokształtem prac z
tego zakresu.
7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych oraz zarządzeń wydawanych przez
dyrektora szkoły dotyczących prowadzenia rachunkowości.
8. Prowadzenie elektronicznych ksiąg inwentarzowych.
9.Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
10. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej w zakresie księgowym.



IV. Informacja o warukach pracy
1. Praca w wymiarze 1 etatu.
2. Czas pracy – 8 godzin.
3. Praca przy komputerze.

V. Wymagane dokumenty
1. CV lub kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej .
2. List motywacyjny.
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane
wykształcenie.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi.
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
konkursu.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego
ogłoszenia

VI. Miejsce oraz termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „ Konkurs na wolne stanowisko główny księgowy  w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
we Wrześni” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 w
sekretariacie szkoły na adres :
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Koszarowa 12
62- 300 Września
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 61 64-00-966 od
godz. 8.00 do 15.00.

VII. Dodatkowe informacje:
1. Brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie

uznany
za brak spełnienia wymagań formalnych,

2. Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
www.zsz2.wrzesnia.pl oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

Września, 28. grudzień 2021 r.

http://www.zsz2.wrzesnia.pl/


Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.
1)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im.

Powstańców Wielkopolskich we Wrześni jest Dyrektor Szkoły, z siedzibą we Wrześni przy ul.
Koszarowej 12, tel. 61 640 09 66, e-mail: zsz2sek@op.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców
Wielkopolskich we Wrześni jest Justyna Groszkowska, tel. 61 640 09 66, e-mail: zsz2sek@op.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją na
stanowisko urzędnicze na podstawie:
a) Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych,

b) wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne.
Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest
traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w odniesieniu do takich informacji
przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody),

c) art. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie
szczególnej kategorii danych osobowych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązków
i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w
dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku zatrudnienia będą przetwarzane przez okres wynikający z
kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania
zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz
sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku danych podanych
dobrowolnie).

mailto:zsz2sek@op.pl


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do
podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją
niepodania danych będzie odrzucenie dokumentów aplikacyjnych w prowadzonym
postępowaniu aplikacyjnym.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
ul. Koszarowa 12, 62-300 Września w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko główny
księgowy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

……………………………

podpis


