Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny Księgowy
Zarządu Transportu Miejskiego
Wymagania niezbędne:














wykształcenie wyższe II stopnia ekonomiczne lub finansowe/ podyplomowe ekonomiczne lub finansowe
minimum pięcioletnie ogólne doświadczenie zawodowe
minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w księgowości i finansach
minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości budżetowej
doświadczenie w zarządzaniu pracą podległych obszarów - planowanie, organizacja, kierowanie i kontrolowanie działań
znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, rachunkowości zadaniowej
znajomość przepisów prawa związanych ze specyfiką pracy na stanowisku Głównego Księgowego w jednostce
budżetowej, a w szczególności w zakresie: ustawy O rachunkowości, ustawy O finansach publicznych, ustawy O systemie
ubezpieczeń społecznych, ustawy O zamówieniach publicznych oraz Kodeksu Pracy
znajomość zagadnień z zakresu zarządzania jednostką budżetową
wiedza merytoryczna związana ze stanowiskiem
znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność pracy w programach księgowych
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:











doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej
doświadczenie zawodowe w zakresie płac i kadr
komunikatywna znajomość języka angielskiego
zdolność analitycznego myślenia, planowania, odpowiedniego rozdzielania zadań, motywowania
zdolności komunikacyjne i interpersonalne
zdolność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, konfliktów
umiejętność pracy pod presją czasu
odpowiedzialność, dokładność, systematyczność
gotowość do doskonalenia zawodowego dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy
postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:







Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami (z uwzględnieniem szczególnych
zasad rachunkowości, planowania i sprawozdawczości m. in. ustawa O finansach publicznych, ustawa O rachunkowości).
Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym i z obowiązującymi
przepisami, (w tym stała kontrola stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub
niewykonania planu).
Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych.
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi (kontrola następcza pod względem formalno-rachunkowym umów, faktur i
innych dokumentów, przedkładanych do wypłaty).
Przygotowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości
jednostki.
Kontrola procesów związanych gospodarowaniem mieniem, okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji












rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki. Przygotowanie informacji o stanie mienia.
Nadzór nad szczegółową analizą zapisów na poszczególnych kontach syntetycznych i analitycznych, księgowaniem
dokumentów w układzie określonym w zakładowym planie kont w zakresie działalności finansowej ZTM.
Sporządzanie planów WPF (lub sporządzanie rocznego Planu Finansowego, Wieloletniej Prognozy Finansowej i innych
planów, prognoz zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o projekty planów cząstkowych opracowywanych przez
poszczególne komórki organizacyjne ZTM).
Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki).
Sporządzanie sprawozdań GUS, deklaracji PFRON i innych według potrzeb odbiorców itp.
Sporządzanie sprawozdań związanych z gospodarowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z
innych źródeł zagranicznych (projekty unijne).
Ewidencjonowanie, rozliczanie i sporządzanie sprawozdawczości podatkowej (podatki lokalne, cząstkowe deklaracje VAT
itp.).
Dokonywanie wstępnej kontroli pod względem rachunkowym, finansowym, podatkowym prawidłowości umów
zawieranych przez jednostkę.
Analiza środków posiadanych w budżecie jednostki, sporządzanie analiz, prognoz, kalkulacji oraz przygotowywanie opinii
w celu wspomagania procesów decyzyjnych.
Monitorowanie prawidłowości systemu dokumentacji księgowej, jej kontroli i obiegu, a także adekwatności rozwiązań
informatycznych do potrzeb prowadzonej ewidencji księgowej.
Inne zadania należące z mocy obowiązujących przepisów do kompetencji Głównego Księgowego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy:
Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.
Stanowisko pracy:
Stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy
wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak
specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:











curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
list motywacyjny
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku
pracy
kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie
oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie
oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie
klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 z późn.zm.) - podpisana własnoręcznie.

Druk oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.
W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2016 r,
poz. 922 ze. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach
aplikacyjnych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (00-848), ul. Żelazna 61.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy
o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania w sytuacjach określonych w art. 35 Ustawy. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 15.02.2018 r. do
godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego
Kancelaria Główna
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Główny Księgowy Zarządu Transportu Miejskiego”.
Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną,
telefonicznie lub w inny przyjęty sposób wraz z podaniem terminu testu.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

