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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 

„PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie 

ul. Mickiewicza, 22 88-400 Żnin 

ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy 

główna/y księgowa/y (wymiar czasu pracy 1/1 etatu) 

 

1. Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku 

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych. 

- Kandydat/ka nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

-Spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) ukończone ekonomiczne, jednolite studia magisterskie, ekonomiczne 

wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub 

ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę 

w księgowości. 

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną 

i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości 

- Dobra znajomość w praktyce prawa finansów publicznych, ustawy 

o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy 

o ubezpieczeniach społecznych, przepisach podatkowych oraz przepisów 

regulujących prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej w jednostkach 

gospodarczych. 

- Posiada umiejętności i wiedzę do prowadzenia księgowości komputerowej 

i samodzielnej obsługi programu finansowo- księgowego (FK). 

 

2. Wymagania dodatkowe, (preferowane) 

- znajomość ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, 
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- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego 

prowadzenia rachunkowości,  

- umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu, 

- umiejętność analitycznego myślenia, 

- samodzielność i komunikatywność, 

- odporność na stres, 

- predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym. 

 

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 

-prowadzenie rachunkowości jednostki w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz nadzór nad operacjami 

kasowymi jednostki, 

- analizowanie wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki, 

- prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (dokonywanie wstępnej kontroli 

zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kompletności 

i rzetelności dokumentów księgowych), 

- sporządzanie planów finansowych i sprawozdawczości finansowej jednostki; 

- sporządzanie rozliczeń podatkowych, 

- nadzorowanie nad prowadzeniem spraw płacowych oraz rozliczeń ZUS, 

- rozliczanie inwentaryzacji, 

- nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, 

- kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, US,), 

- prowadzenie i rozliczanie ZFŚS, 

- nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zespołem księgowości. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

2) list motywacyjny, 

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
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5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

6) kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie 

i kwalifikacje zawodowe, 

7) kserokopie świadectw pracy, 

8) oryginały ewentualnych referencji (do wglądu), 

9) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 

(kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach), 

10) wymagane dokumenty aplikacyjne (szczególnie list motywacyjny i CV) 

powinny być opatrzone klauzulą, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.). 

 

5. Etapy rekrutacji: 

1) Weryfikacja przesłanych ofert pod względem formalnym, 

2) Rozmowa kwalifikacyjna (o terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie). 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie 

Spółki (czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) w terminie 

14 dni od daty opublikowania ogłoszenia lub przesłać na adres:  

„PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie 

ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin 

z dopiskiem: „nabór – główny księgowy” 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 52-302-04-07. 

 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie 

postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny. 

 

Prezes Zarządu 

mgr Dariusz Żurawicki 


