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Miejsce wykonywanej pracy: P wa stacia sanitarno-Epidemiol giczna w Elblągu

Wymagania niozbędnei
- dobry stan zdrowia,
- obwatelstwo polskie
- wykształcenie średnie lub Wyższe W zakresie ekonomii, rachunkowo ci budżetowej lub administracji,
- znajomŃć pżepisów w zakresie: finansóW pUblicznych, postępowania ązekucynego W administracji, rachunkowości, ubezpieczeń §polecznych i

podatkóW,
- znajomość pakietu office.

Wymagania poĘdane:
- mĘimum 5 letni staż pracy W adminisiracji źądowgj lub 9amożądowei,
- znajomŃć zagadnień a^/iązanych z Wynagrodzeniami, rozlicżeniami z zus oraz pracowniczymi
- kursy iszkolenia w zakresie windykacji należności,
- dyspozycyjność;
- umiejętność obsługi programów: Płatnik, Płace i Kadry jPRoBlT.
- umiejętność obsługi programóW: Eksploratora VideoTelBanking, lnformatycznąo sy9tęmu obsfugi Budżetu Państwa TREzoR, Finansowego
Dochodów Budżetowych (Rozrachunki),
- zdolnośc do analitycznego myślenia,
- obo!^riązkowość, skrupulatność, terminowość, komunikatywność,
- niekaralność za umyślne pżestępstwo ścigane z oskażenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skańowę, nieposzlakowana opinia,
- zdolność do czynności prawnych i kozystanig z pełni praw publicznych,
- znajomość obsługi sekretariatu, ulządzeń biurowych, itp.,

Głóvne obowiązki:
- przypis należności budżetowych,
- odpis i księgowanie spłat należności,
- naliczanie odsetek za zwłokę,
- Windykacja należności budżetowych,
- spożądzanie sprawozdań o należnościach,
- obsługa kasy,
- zastępstwo pracownika sekretariatu,
- rozliczenie magazynu §zczepionek,
- zastępowanie pracownikg prowadzącego archiwum zakładowe.

\łvyma9ane dokumenty:
- życiorys (cV) i list motywacyjny - podpisane własnoĘczni€;
- kopie dokumentóW pośWiadczających Wykształcenie;
- kopie śWiadectw pracy lub zaświadczeń potwi€rdzających staż pracy;
- ośWiadczenie kgndydata o niekaralności za umyślne pżestęp§two ścigane z oskażenia publicznego lub za umyślne pze§tępstwo skaóowe oraz
zdolności do czynności prawnych oraz korzyst8nia z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego - podpis8ne WłasnoĘcznie;
- inne dodatkowę dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.
- podpisany załącznik nr 1.

Telmin składania dokumentóW: 06.12,2019 r.

MieFce 3kladania dokumentów:

Dokumenty można przesłaó drogą pocaową na adres:

Powiatowa Stacja sanitamo-Epidemiologiczna
ul. Królewiecka 195
82-300 Elbląg
lub składaó osobiście W siedzibie PssE w Elblągu adres j^ł w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8,00 a 15.00 w kopercie z
dopiskigm: ,,nabór na stanowisko referenta ds. finansowych',
bądź t9ż mailowo na adres osse,elblao@saneoid,olsztvn.Dl z dopiskiem w tytule ,,nabór na stanowisko ęfurenta ds. finansowych'

Proslmy o umieszczenie klauzull na cv:
,,Wyrażam zgodę na plzetwarzanie moich danych osobowych dla potzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U, z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozpożądzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi€ ochrony osób fizycznych w Alliązku z pżEI ażaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
pzepływu takich danych oraz uchylgnia dyrektywy 95/46/WE (RoDo))

lnns informacie

Kandydaci, hózy spgłnią WymĘi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą telefoniczną (mailowo W przypadku braku nr
telefonu) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapóW naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np, test Wiedzy, rozmowa
kwalifikacyjna, zadanie praktyczne),
Weryfikacja spełnienia pzez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium
dokumentów wymienionych w części ,,wymagane dokumenty". W związku z tym należy zwrocić uwagę,

kompletności nowości, na podstawie
ze komplet ńy to takie, które zawierają

wszystkie wymagane dokumenty,
Aplikacje niekompletne lub złożonelnadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania d
data stempla pocztowego. D y R
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Załączniknr 1.

Niniejszym informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa stacja sanitarno-Epidemiologiczna W Elblągu z siedzibą
pzy ulicy Królewieckiej 195;
Pana/Pani dane pzelwarzane są na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20161679 o ochronie danych osobowych z 27 kwielnia 2016 l,, A aną dalei RoDo oraz ustawy o ochronie
danych osobowych zdnia 10 mąa2018 roku (tj. Dz.U. z2019 r. poz 1781), Wcelu realizacji procesu rekrutacji;
Administrator nie udostępnia ani nie pżekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa tzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą pzechowywane W czasie niezbędnym do zrealizowania celu iakim jest rekrutacja, po
zakończeniu rekruiacji dokumenty można odebraó w ciągu 7 dni osobiście, dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone;
plzysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, Usunięcia (W zakresie Wskazanym
pzez RoDo), ograniczenia przeŃalzania, przeniesienia oraz Wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatrzowanemu pżetważaniu, W tym profilowaniu;
podanie danych przez Pana/Panią jest śWiadome i dobrowolne, niezbędne do realizacji Wskazanego celu.
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