
Dyrektor 
Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej 

im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Radomiu, przy ul. Uniwersyteckiej 6 

ogłasza nabór na cały etat, stanowisko : GŁÓWNY SPECJALISTA 
Kwalifikacje: 
Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub 
średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość posiada 
co  najmniej pięcioletnią praktykę w księgowości i w kadrach. 
 
Główne obowiązki: 

1. Prowadzenie księgowości szkoły zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych 

i  rachunkowości. 

2. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym, 

3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych, 

4. Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw. 

5. Prowadzenie akt osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

6. Przygotowywanie umów, rozwiązań umów, mianowania, świadectw pracy, przeniesień 

i  innych dokumentów. 

7. Prowadzenie ewidencji obecności pracowników administracji i obsługi (VULCAN) 

8. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły (VULCAN) 
9. Prowadzenie ewidencji urlopów i przygotowywanie planu urlopów po konsultacji 

z  zainteresowanymi pracownikami administracji i obsługi (VULCAN) 
10. Współpraca w zakresie sporządzania zestawień w ramach Systemu Informacji Oświatowej, 

GUS oraz innych sprawozdań. 
11. Praca w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą. 
12. Realizacja innych zadań na rzecz organu prowadzącego. 
13. Przyjmowanie i załatwianie interesantów w w/w sprawach. 

 
Wymagania konieczne: 

1. minimum pięcioletni staż pracy w księgowości, 

2. wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, podatków 

i  ubezpieczeń społecznych, 

3. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, 

4. umiejętność obsługi komputera, w tym aplikacji Vulcan 

5. znajomość  przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy karta  nauczyciela, 

kodeksu pracy, ponadzakładowego układu zbiorowego, ustawy o systemie oświaty. 

6. niekaralność. 

Wymagania pożądane: 
1. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn) 

2. doświadczenie w pracy związanej z rachunkowością budżetową, 

3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność oraz kreatywność 



4. staranność, rzetelność, odpowiedzialność, dokładność, obowiązkowość, 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1. list motywacyjny, 

2. CV, 

3. kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez sekretariat szkoły, 

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - potwierdzone j.w. 

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach - potwierdzone j.w. 

6. kserokopie zaświadczeń i opinii o ukończonym stażu, przygotowaniu zawodowym, 

7. referencje od poprzednich pracodawców, 

8. oświadczenie kandydata o niekaralności . 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ do 09.08.2017r. do Sekretariatu w Zespole Szkół 
Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, ul. Uniwersytecka 6 w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem: „Oferta na Głównego Specjalistę 2017 ”. 
 
INNE INFORMACJE: 

1. Oferty osób, które spełniały wymogi formalne przechowywane są zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną; 

2. Oferty osób nie zakwalifikowanych, nie odebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia 

informacji wynikach naboru są komisyjnie niszczone; 

3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy; 

4. Wyniki naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

miasta Radomia oraz na tablicy informacyjnej w szkole; 

5. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

6. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Pani Lidia Kuc-sekretarz szkoły, telefon 

0-48/ 331-09-01; 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania naboru na 
wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół 
Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta 
w  Radomiu” 
 

Dtrektor ZSAiGŻ 
Paweł Frankowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


