
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia 

ul. Kołobrzeska 61 

80-397 Gdańsk 

ogłasza nabór na stanowisko: 

specjalista ds. kadr, płac i księgowości– umowa o pracę 

Kandydatem na stanowisko specjalisty kadr, płac i księgowości może być osoba, która 
spełnia następujące wymagania: 
 
 I. Wymagania niezbędne: 

1.Posiada obywatelstwo polskie  

2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.  

3. Wykształcenie min. średnie lub wyższe  ( preferowane kierunki: zarządzanie personelem,      

    administracja, ekonomia),     

-  minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze kadr/płac . 

 4. Nie był karany  za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  z oskarżenia publicznego      

    lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  w pełni korzysta z praw  publicznych  i  posiada   

     pełną zdolność do  czynności  prawnych 

5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

6. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o  

    podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od 

    osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie  

    dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętności  

    ich stosowania.  

7. Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń  
    gospodarczych oraz umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej.  

 
II. Dodatkowe wymagania:  

1. Dobra znajomość prawa pracy 

2. Dobra znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych 
3. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej 

4. Znajomość Ustawy o rachunkowości 

5. Znajomość Ustawy o finansach publicznych 

6. Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych . 

7. Umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań 

8. Znajomość programów finansowo-księgowych 

9. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej 

10. Posiada cechy osobowości takie jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, 
11. sumienność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, umiejętność sprawnego  
12. podejmowania decyzji 

 

III. Zakres wykonywanych zadań (obowiązków):  



 
1. Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników 

2. Kontrola badań lekarskich 

3. Kontrola ważności szkoleń BHP 

4. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie ZUS 

5. Prowadzenie rachunkowości GOPZ zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących  

operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretacji.  

7. Przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków GOPZ. 

8. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,  

wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków GOPZ.  

9. Prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej. 

10. Sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS.  

11. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.  

12. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych.  

13. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.  

14. Przeprowadzanie inwentaryzacji majątku GOPZ 

15. Naliczanie płac 

 

IV. Wykaz wymaganych dokumentów:  
1. List motywacyjny  

2. Podpisany życiorys (CV),  

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  

4. Kserokopie świadectw pracy,  
5. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  

    umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

    skarbowe,  

6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  

    w pełni praw publicznych,  

7. Podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
      przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia ul. Kołobrzeska 61 ; 80-397 Gdańsk zawartych w    
      ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  
      1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)”.  
 
V. Warunki pracy i płacy na danym stanowisku:  
 
1. Wymiar czasu pracy – 0,5 etat,  

2. Praca przy komputerze w siedzibie GOPZ,  

3. Pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony z możliwością umowy na czas   

     nieokreślony, w niepełnym wymiarze czasu pracy – 20 godzin tygodniowo,  

4. Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2017 r.,   

 



W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia, w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił  0 %.  

 
Wymagane dokumenty należy składać na adres:  
 
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia 

Ul. Kołobrzeska 61 
80-397 Gdańsk 
 
W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista kadr, płac                
i księgowości” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017 r. do godz. 14:00 

(decyduje data i godzina wpływu).  
Dokumenty, które wpłyną do Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia po wyżej określonym 

terminie nie będą rozpatrywane.  
Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań 
określonych w ogłoszeniu o konkursie.  
 
Pozostałe informacje: 

 
Postępowanie rekrutacyjne związane z analizą nadesłanych dokumentów aplikacyjnych 
rozpocznie się dnia 26 września 2017 r. o godz. 09:00, a rozmowa kwalifikacyjna  z 
kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 27 września 2017 r.  
O dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego oraz miejscu jego przeprowadzenia 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.  
Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania 

informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane 
oferty. O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
pisemnie.  
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego, na stronie internetowej www.opz.gdansk.pl oraz tablicy informacyjnej 

Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. 

 


