
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – ZAKŁAD BUDŻETOWYW BIAŁOBRZEGACH, 

UL.RZEMIEŚLNICZA 30, 26-800 BIAŁOBRZEGI 
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy 

w Białobrzegach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
 inspektora d/s administracyjno-finansowych 

1.Wymagania niezbędne: 
 1) jest obywatelem polskim, 
 2) posiada wykształcenie wyższe (2 lata stażu pracy w administracji)  
 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 
 4)brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
    przestępstwo skarbowe, 
 5) nieposzlakowana opinia, 
 6) wiedza z zakresu rachunkowości, umiejętność obsługi komputera (znajomość programu Microsoft Office Word i Xpertis Finanse 
    i Księgowość ) 
 7) doświadczenie w pracy z zakresu księgowości. 
2.Wymagania dodatkowe: 
         1) komunikatywność, 
         2) systematyczność, 
         3) łatwość nawiązywania kontaktów, 
         4) umiejętność pracy w zespole, 
         5) umiejętność stosowania przepisów prawa. 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1) przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do poszczególnych komórek organizacyjnych, 
2) wystawianie faktur dla kontrahentów 
3) nadzór nad prawidłowym opisywaniem faktur przez osoby merytorycznie odpowiedzialne, 
4) rozliczanie delegacji służbowych i pogotowia kasowego, 
5)odksięgowywanie zapłat za wodę, ścieki i inne usługi,   
6) wystawianie przelewów bankowych na kwoty przekazywane do urzędu skarbowego, ZUS-u,  
    Urzędu Miasta i Gminy, instytucji  ubezpieczeniowych, głównych kontrahentów lub wszystkich wierzycieli,  
7) prowadzenie na bieżąco rejestru zakupu materiałów i usług obcych, 
8) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków o charakterze wyposażenia, 
9) prowadzenie ewidencji wyposażenia pomieszczeń biurowych. 
10) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw, 
11) prowadzenie dokumentacji inwentaryzacji zgodnie z Instrukcją Inwentaryzacyjną, 
12) prawidłowe wykorzystanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie powierzonego mienia zakładowego. 
4.Wymagane dokumenty: 
1)List motywacyjny. 
2)Życiorys – curriculum vitae. 
3)Dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie świadectw pracy, właściwe zaświadczenia) 
4)Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie. 
5)Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 
6)Referencje, opinie itp. - jako dokument dodatkowy . 
7)Oryginał kwestionariusza osobowego. 
8)Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. 
9)Oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
10)Oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 
      niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
      ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  
      ( Dz. U. Nr 223 poz.1458)” 
11)Kserokopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności. 
 
5.Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
1) Rodzaj pracy:  inspektor d/s administracyjno – finansowych, 
2) Miejsce wykonywania pracy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach, ul. Rzemieślnicza 30, 
3)Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu, 
4)Rodzaj umowy o pracę: umowa na czas określony. 
6.Informacje dodatkowe: 
Osoba, której w wyniku przeprowadzonego naboru zostanie przedstawiona propozycja pracy, przed podpisaniem umowy 
zobowiązana jest do dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, o których 
mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458) zobowiązane są do 
odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego egzaminu końcowego kończącego 
służbę przygotowawczą. 
W miesiącu wrześniu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 
wynosił ponad 6% (6,67%) 



Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Białobrzegach, ul. Rzemieślnicza 30, 26-800 Białobrzegi z dopiskiem “ Dotyczy naboru na stanowisko inspektora d/s 
administracyjno- finansowych “ w terminie do dnia 07.11.2016r. do godz. 14:00. 
Aplikacje, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą 
rozpatrywane. Decyduje data wpływu. 
I etap naboru ( część formalna) zostanie przeprowadzony w dniu 08. 11.2016r.o godz. 9.00 , a następnie osoby zakwalifikowane do 
rozmowy kwalifikacyjnej będą powiadomione drogą telefoniczną i na stronie BIP o terminie kolejnego etapu rekrutacji. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Białobrzegach. 
 

p.o. Dyrektor Z W i K 
             
                   Ryszard Bogumił  
  

Białobrzegi, dnia 21.10.2016r. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


