OGŁOSZENIE NR OR. 2110.7.2014.JW
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 16 grudnia 2014 r.
o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższ o kierunku matematycznym;
2) doświadczenie zawodowe z zakresu ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych;
3) doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia postępowań związanych ze ściągalnością należności
z tytułu opłat za odpady komunalne oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej;
4) znajomość ustawy o rachunkowości, rozporządzeń dotyczących klasyfikacji, rachunkowości budżetowej oraz
sprawozdawczości budżetowej.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe z zakresu sprawozdawczości budżetowej;
2) samodzielność w działaniu;
3) znajmość obsługi komputera w zakresie programów powszechnie używanych oraz programu Qnet.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie ewidencji opłat za odpady komunalne;
2) uzgadnianie sald kont z kontrahentami w zakresie należności;
3) prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności;
4) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz podejmowanie
innych działań wynikających z przepisów prawa w zakresie wykonywanych czynnośći;
5) prowadzenie postępowań w sprawie odroczeń terminów płatnośąci, rozłożenia na raty oraz umorzeń opłaty za
odpady komunalne;
6) naliczanie prowizji sołtysów z tytułu inkasa poboru za odpady komunalne;
7) przygotowywanie danych do sprawozdań w wyżej wymienionym zakresie;
8) sporządzanie analiz w zakresie ściągalności opłat za odpady komunalne;
9) dokładna zanajomość obowiązujących przepisów w zakresie wykonywanych czynności;
10) wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie;
4) kwestionariusz osobowy (mośliwość pobrania w pok. nr 16 tut. Urzędu);
5) oświadczenie (na etapie naboru) - zaświadczenie ( po pozytywnym naborze), o braku skazania za umyśle
przestępstwa, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
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5. Termin składania ofert upływa z dniem 29 grudnia 2014r. o godz. 1600. Wymagane dokumenty należy
składać w zaklejonej kopercie lub nadsyłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Mszczonowie Plac
Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/inspektora”
w terminie do 29 grudnia 2014r. do godz. 1600. Oferty, które wpłyną do tut. Urzędu o wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej (www.bip.mszczonow.pl) oraz w tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek
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