
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  
ogłasza konkurs/nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  

księgowa/księgowy  
w Dziale Księgowości 

 
I. Główne obowiązki 

Podstawowe 
1. Bieżące i terminowe księgowanie na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych 

dowodów księgowych w zakresie dochodów 
2. Windykacja należności (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) 
3. Przygotowywanie danych do miesięcznych oraz rocznych sprawozdań 
4. Podczas przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej sporządzanie 

informacji, wyjaśnień oraz innych niezbędnych danych w oparciu o zapisy  
w księgach rachunkowych 

5. Współudział przy przeprowadzaniu inwentaryzacji sald kont ustalanych w drodze 
weryfikacji sald oraz w drodze potwierdzeń sald 

6. Współudział przy rozliczaniu i ustalaniu różnic inwentaryzacyjnych. 
Nieregularne 
1. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
2. Opracowanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych  

i innych 
3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi MOPR w zakresie powierzonych 

zadań a objętych zakresem czynności 
4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych a nie objętych 

zakresem czynności. 
 
II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie średnie ekonomiczne (wymagany 2-letni staż pracy) 
2. Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości 
3. Znajomość ustawy o pomocy społecznej 
4. Znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
5. Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
6. Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych 
7. Bardzo dobra organizacja pracy własnej 
8. Umiejętność pracy w zespole 
9. Obowiązkowość, sumienność, systematyczność 
 

III. Wymagania dodatkowe 
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne 
2. 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku 
3. Doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego w jednostce budżetowej 
4. Umiejętność pracy w sytuacji dużego obciążenia 
5. Umiejętność analitycznego myślenia. 

 
IV. Wymagane dokumenty 

1. Aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada) oraz 
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania 
na stronie www.bip.mopr.gda.pl) 

2. List motywacyjny 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej 
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 

z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii 



5. Oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sadu) za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe 

6. Oświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności 
7. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z prowadzonym konkursem na 
stanowisko urzędnicze – księgowa/księgowy w Dziale Księgowości oraz na 
publikację nazwiska i imienia w BIP Ośrodka”. 

 
V. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 12.11.2012 r. 
osobiście w Kancelarii lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub e-mail 
rekrutacja@mopr.gda.pl. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem (w temacie e-maila lub na 
kopercie) „Konkurs – księgowa/księgowy”. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


