
Załącznik Nr 1 do Regulaminu

                                                               naboru na wolne stanowiska urzędnicze

                                                               w Urzędzie Gminy w Jeżowem 

WÓJT GMINY JEŻOWE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
Referent ds. opłat za odpady komunalne.

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe magisterskie,

c) wymagany kierunek: ekonomia lub administracja,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku, 

e) umiejętność samodzielnej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

f) spełnienie  warunków  określonych  w  art.  6  ust  1  i  3  ustawy  o  pracownikach 

samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  posiadanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu ekonomii lub administracji, 

b) znajomość  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  o  samorządzie  powiatowym,  kodeksu 

postępowania  administracyjnego,  ustawy  o  pracownikach  samorządowych,  ustawy  

o ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o rachunkowości, 

ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach.

c) komunikatywność,  sumienność,  uczciwość,  pracowitość,  umiejętność  pracy  w  zespole, 

odpowiedzialność,  dyspozycyjność,  odporność  na  sytuacje  stresowe,  gotowość  

do podwyższania kwalifikacji.

d) wskazane doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnym stanowisku. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie  analitycznej  ewidencji  płatników  zobowiązanych  do  składania  deklaracji  

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

b) Gromadzenie,  przechowywanie  oraz  weryfikacja  danych  pod  względem  zgodności  

ze stanem prawnym  i  rzeczywistym deklaracji   o  wysokości  opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.
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c) Prowadzenie  postępowań  administracyjnych  oraz  wydawanie  decyzji  administracyjnych 

związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

d) Prowadzenie  wymiaru  i  naliczeń  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. 

Prowadzenie księgowości analitycznej  w zakresie wpłat przez poszczególnych płatników, 

bieżące księgowanie przypisów i odpisów, wystawianie nakazów płatniczych. 

e) Prowadzenie  ewidencji  i  księgowań  dokumentów  finansowo  –  księgowych  w  zakresie 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

f) Sporządzanie  pełnej  sprawozdawczości  rachunkowo  –  finansowej  z  tytułu  opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

g) Bieżące  wystawianie  upomnień,  sporządzanie  tytułów  wykonawczych  za  nieuiszczanie 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ich ewidencji i egzekucja 

opłat.

h)  Załatwianie  innych  spraw  związanych  z  wprowadzeniem  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.

i) Współdziałanie  i  korespondencja w zakresie  pełnej  realizacji  zadań na stanowisku pracy 

z  Wydziałem  Spraw  Komunalnych  i  Środowiska,  Urzędem  Skarbowym,  komornikami 

sądowymi.

j) Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań rachunkowo – finansowych (wymaganych 

prawnie).

4. Warunki pracy:

- pełny etat, 

- praca w godz. 7.30 - 15.30.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje wykształcenia kandydata,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz ze zdjęciem, 

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

g) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności; zaświadczenia 

o odbytych kursach, szkoleniach,

h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji  procesu rekrutacji 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
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6. Oferty na wolne stanowisko należy kierować na adres:

Urząd Gminy Jeżowe, 37 – 430 Jeżowe 136a lub dostarczyć  do Urzędu Gminy,  pokój nr 21,  

z  dopiskiem  na  kopercie:  „Nabór  na  stanowisko  urzędnicze  - Referent  ds. opłat  za  odpady 

komunalne”, w  terminie  do  dnia  15  marca  2013r. do  godz.  15:30

(decyduje data stempla pocztowego).

Aplikacje,  które wpłyną  do Urzędu niekompletne  lub po określonym wyżej  terminie nie  będą 

rozpatrywane.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu 

Informacji Publicznej www.jezowe.bip.podkarpackie.pl w zakładce „Nabory pracowników” oraz na 

tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jeżowem. 
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