
 
OGŁOSZENIE O NABORZE 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902  

 
Burmistrz Głubczyc 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kasjer 
 w Wydziale Finansowo - Budżetowym 

Urzędu Miejskiego w Głubczycach 
 
1. Wymagania niezbędne: 
 

• wykształcenie wyższe; 
• doświadczenie zawodowe minimum 2 letni staż pracy; 
• obywatelstwo polskie; 
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
• nieposzlakowana opinia; 
• niekaralność; 
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku; 

 
2. Wymagania dodatkowe: 
 

• preferowane wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym; 
• znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej odnośnie prowadzenia  

obsługi kasy i druków ścisłego zarachowania; 
• praktyczna umiejętność pracy przy komputerze, obsługa programów księgowych; 

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 
1. Organizacja stanowiska pracy;  
2. Prowadzenie kasy Urzędu Miejskiego; 
3. Prowadzenie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;  
4. Prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS;  
5. Prowadzenie ewidencji księgowej - sumy depozytowe; 
6. Inne prace zlecone przez Skarbnika Gminy i Zastępcę Skarbnika. 
 
Wymagane dokumenty: 
 

1. list motywacyjny; 
2. życiorys (cv); 
3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie; 
4. kopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu; 
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, (jeżeli kandydat posiada); 
7. oświadczenie o zdolności do pracy; 
8. oświadczenie o niekaralności; 
9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
10. referencje z poprzednich miejsc prac (jeżeli kandydat posiada); 
11. oryginał kwestionariusza osobowego. 



 
Informacje dodatkowe: 
 
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych” (j.t. Dz. U. 2016. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia  
21 listopada 2008r. (j.t. Dz. U. 2016. 902). 
2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru 
będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Głubczycach (bip.glubczyce.pl). 
3. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa 
kwalifikacyjna. 
4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 % 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głubczycach oraz 
druk kwestionariusza osobowego jest opublikowany w BIP na stronie internetowej 
www.bip.glubczyce.pl . 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
Kasjer w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głubczycach” należy składać  
w terminie do dnia  3 lutego 2017 roku do godziny 12:00. 
 - osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, pokój nr 2 lub 
 - pocztą na adres Urząd Miejski ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce. 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
 
 
 
BURMISTRZ  
 
mgr inż. Adam Krupa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


