
Wójt Gminy Kluki
ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Urzędzie Gminy w Klukach
na stanowisko podinspektor

1. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: ekonomia, finanse i rachunkowość) 
2. znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT,
3. minimum 2-letni staż pracy w księgowości,
4. obywatelstwo polskie,
5. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
6. nieposzlakowana opinia,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
8. prawo jazdy kat. B

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. znajomość i umiejętność zastosowania obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o

samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług,
kpa,

2. znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych: Word, Excel, OpenOffice oraz
finansowo-księgowych,

3. doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia spraw księgowych administracji publicznej
4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
5. rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,
6. otwartość na zmiany i dyspozycyjność,
7. komunikatywność,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru obejmuje:
1. współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi w zakresie rozliczeń podatku VAT

„centralizacja rozliczeń VAT w gminie”,
2. prowadzenie odrębnej ewidencji finansowo-księgowej związanej z podatkiem VAT,
3. prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (Rejestry sprzedaży i zakupu),
4. analiza i weryfikacja dokumentów pod względem prawidłowości naliczania i odliczania 
5. podatku VAT,
6. odliczanie podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi,
7. stosowanie zwolnień przewidziane w przepisach,
8. odpowiednio dokumentowanie dokonanych sprzedaży (wystawianie faktur VAT),
9. terminowe sporządzanie, składanie deklaracji i rozliczanie należnego podatku,
10. prace administracyjne w zakresie Referatu Finansowego,
11. prowadzenie księgowości oraz ewidencji szczegółowej w systemie komputerowym w zakresie:

a) środków trwałych w tym środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych
oraz dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
b) prawidłowego naliczania amortyzacji składników majątkowych, 

12. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem Gminy,
13. dokumentowanie operacji gospodarczych w zakresie majątku trwałego,
14. koordynacja  prac związanych z przejmowaniem majątku na mienie komunalne,
15. podejmowanie czynności związanych z likwidacją środków trwałych,
16. opracowywanie informacji i analiz o stanie i wykorzystaniu majątku komunalnego oraz

przedstawianie propozycji działań w zakresie gospodarowania tym mieniem,



17. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania mieniem Gminy oraz
innych sprawozdań z zakresu powierzonych czynności oraz współdziałanie przy ich
opracowywaniu z pozostałymi pracownikami i jednostkami organizacyjnymi Gminy,

18. realizacja zadań związanych z utrzymaniem i wykorzystaniem świetlic i innych obiektów
gminnych  (przygotowywanie umów, ewidencjonowanie, rozliczanie), 

19. opracowywanie i nadzorowanie realizacji umów najmu i dzierżawy z wykorzystaniem mienia
Gminy,

20. prowadzenie obsługi techniczno-biurowej w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

21. prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych,
22. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w

tym zakresie,
23. sprawowanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
24. prowadzenie obsługi bezgotówkowej budżetu,
25. terminowe wystawianie faktur i innych dokumentów potwierdzających  dokonanie   sprzedaży

towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług,
26. prowadzenie  całokształtu  rozliczeń w zakresie podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od

towarów i usług  i  rozporządzeniami  wykonawczymi,
27. dokumentowanie  zapłaty i trybu zwrotu opłaty skarbowej, 
28. wycena zinwentaryzowanych składników majątkowych,
29. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej w okresach określonych w art.74

ustawy o rachunkowości,

4. Wymagane dokumenty:
1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. potwierdzone za zgodność oryginałem kopie dokumentów (świadectw pracy) o posiadanym

doświadczeniu zawodowym kandydata,
4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów potwierdzające wykształcenie

kandydata,
5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
7. publicznych,
8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie karne,
9. kwestionariusz osobowy (należy wpisać numer telefonu),
10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (podjazd dla

niepełnosprawnych, brak windy),
2. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i

szkodliwych warunków pracy,
3. czas pracy: pełny etat.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kluki w miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.



Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Klukach, pokój nr 9,
w zaklejonej kopercie, z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym,

z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektor - VAT”,
w terminie do 23 grudnia 2016 roku, do godziny 10.00.

Dokumenty można przesłać pocztą. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia
do adresata.  O zakwalifikowaniu do  II  etapu naboru  –  rozmowy kwalifikacyjnej,  kandydaci  zostaną
powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.
Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.
Informacja  o  wynikach  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji
Publicznej bip.kluki.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Klukach.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, 
będzie zobowiązana przedłożyć w Urzędzie Gminy w Klukach oryginały składanych dokumentów.
Dokumenty  wybranego  kandydata  zostaną  dołączone  do  akt  osobowych.  Dokumenty  pozostałych
kandydatów będą przechowywane na stanowisku ogólno-organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Klukach
przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji  o wynikach naboru.  W okresie tym
kandydaci będą  mogli odbierać  swoje dokumenty za pokwitowaniem odbioru. Urząd Gminy nie odsyła
dokumentów  kandydatom.  Dokumenty  nie  odebrane  przez kandydatów  w  ciągu  trzech  miesięcy  od
zakończenia naboru mogą być zniszczone.

Kluki, dnia 13 grudnia 2016 r.
Wójt Gminy Kluki

  mgr Karol Sikora

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz 1182 z późn. zm.)
oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1202 z
późn. zm.)


