
 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy 

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 
 

                                    Podinspektor ds. finansowo-księgowych 
 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 
 Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości; 

 Dekretowanie, księgowanie i analiza dokumentów OSiR zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości i zakładowym planie kont; 

 Uzgadnianie kont przychodów i wydatków oraz sald tych kont; 
 Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym prawidłowości faktur i dokumentów operacji finansowych, dokumentów 

finansowych; 

 Pomoc przy sporządzaniu projektów planów finansowych jednostki; 

 Współpraca z bankiem (wpłaty i wypłaty gotówki); 

 Podejmowanie gotówki z kas podległych w OSiR i prowadzenie ewidencji utargów; 

 Wprowadzanie na bieżąco faktur i umów do Centralnego Rejestru Umów; 

 Prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania; 

 Obsługa programów księgowych.                                                                                         

 
 

Wymagania konieczne: 

 
 Obywatelstwo polskie; 

 Wykształcenie wyższe  

 Wykształcenie średnie –co najmniej 2 letni staż; 

 Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel); 

 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

 Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 
 

Wymagania pożądane: 
 

 

 Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; 

 Mile widziane doświadczenie w obsłudze programów finansowo-księgowych oraz obsłudze kasy fiskalnej; 

 Terminowość, dokładność i sumienność w załatwianiu spraw; 

 Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, inicjatywa i zaangażowanie; 

 Umiejętność sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonania zadań oraz odpowiedzialność za wykonywana pracę, 

rzetelność i samodzielność. 
 Umiejętność współpracy z zespołem. 

 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 
 

 
 Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie; 

 Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; 

 Kopie dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres 

zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy; 

 Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji; 

 Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 

 Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia 

Publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych; 

 Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji  

o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o pracę; 

 Podpisana klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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)".  

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów                 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w jednostce jest niższy niż 6% 

 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście do sekretariatu w siedzibie Ośrodka Sportu               
i Rekreacji przy ul. Gładka 18 w Warszawie lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów                         

w terminie do dnia 09 marca 2020 do godziny 10.00  

 
z dopiskiem na kopercie:                                                                                                            

„Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. finansowo-księgowych” 
 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do sekretariatu ośrodka                                                      
w terminie do dnia 09.03.2020 r. do godziny 10.00. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone 

 
 

 

 



Klauzula informacyjna – kandydat do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, ul. Gładka 18, 

02-172 Warszawa (OSiR Włochy) 

2. Kontakt do powołanego inspektora ochrony danych w OSiR Włochy: anna.sosinska@wiknet.net.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO oraz art. 6 ust 

1 pkt a) RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji chyba, że 

przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy wymagane jest przepisami prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe. Podanie 

dodatkowych danych jest  dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może uniemożliwić bądź utrudnić udział w prowadzonym 

procesie rekrutacyjnym. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

  

 


