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AKW.160.2.16 

Dyrektor 
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” 

ul. Leśna 6 
62-004 Czerwonak 

 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY 

 
INSPEKTOR 

 DS. KSIĘGOWOŚCI 
 
 

1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze: 
1) wykształcenie wyższe,  
2)  posiadanie  co   najmniej  2-letniego  stażu pracy, 
3)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na 

powyższym stanowisku, 
4) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych, 
6) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
7) nieposzlakowana opinia. 

 
2. Od kandydatów oczekujemy ponadto: 

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne, 
2) doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości, 
3) znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy  

o rachunkowości, 
4)   bardzo dobra znajomość komputera w zakresie programu MS Office, 
5)  dobrej organizacji czasu pracy, 
6)   rzetelności. 
       

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1) wprowadzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych do systemu 

finansowo-księgowego, 
2) wystawianie faktur sprzedaży, 
3) księgowanie raportów kasowych, 
4) prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej, 
5) wnoszenie zobowiązań do systemu bankowego. 

 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

  1)  praca w wymiarze pełnego etatu,  
  2)  praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, 

 3)  miejsce pracy: hala sportowa w Czerwonaku, parter. 
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5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej 
„AKWEN” w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %. 

  
6. Wymagane dokumenty: 

1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny, 
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
5) własnoręcznie podpisane oświadczenie o: 

  a) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

  b) korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności 
prawnych, 

   c) posiadaniu obywatelstwa polskiego. 
 

7. Termin składania dokumentów: 
  do 3 sierpnia 2016 r. 
 
8. Miejsce składania dokumentów: 
  Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6. 

 
9. Inne informacje: 

 1) wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach 
bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”  
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty (decyduje data 
stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie:  

  „Nabór na stanowisko - Inspektor ds. księgowości”, 
 2) nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną, 
 3) zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane, 
 4)  oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane 

własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Czerwonak w zakładce oferty pracy). 

 
Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”  
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak 
 
Czerwonak, dnia 25 lipca 2016 r. 

  
    
  
  




