Prezes
Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu
ogłasza nabór do pracy

w Regionalnej Izbie obrachunkowej we Wrocławiu
na stanowisko inspekora kontroli
w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansow€j

Miejsce wykony'wania pracy

-

Zespół Zamiej scowy w Jeleniej GóŹe

Do zakresu zadań ośobyzatrudnion€j

będzie należalo rY szczegóIności:
przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej (w tym realiŻacji zobo,łłiąz^ń podatkorłych oraz
zamówień publicznych) w jednostkach samorądu ter}torialnego i innych podlegających kontroli

-

podmiotach,

przepfowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżętu
jednostek samorządu ter}'torialnego'

Wymegania konieczne:
- ob)'watelstwo polskie,
- pełna zdolnośó do czynności pfawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudni€nie na danym śtanovr'isku,
_ wykształcenie wyższe [I stopnia (ekonomicme, prawnicze, administracyjne),
- prawo jazdy kat. B (umiejętność jazdy)'
- bardzo dobra znajomośó pakiętu MS office (Excel, word) oraz innych urządzeń biurowych,
- znajomośó prŻepisów w zakrcsie finansów publicznych i zamówień publicznych, oĄnacji podatkowej,
rachunkowości. postępowania ad min isrracyj nego'
Wymagania dodatkowe:
- Żnajomośózagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samolządu terytońalnego,
- umiejętność interpletacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków,
- umiejętność szybkiego uczenia się oraz 8otowośćdo podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność
korzystania z przepisów Prawa,
- rŻetelność,dyskęcja i odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań,
- zaangaż:owanie w podejmowane dZiałania.
komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej,
- umiejętność pracy w zespole,
- Iermino$ość i umiejęmośćpracy pod presją c7asu'
wymagrtre dokuńeEty:
list motywacyjny orazcv zę szczggółowr^ przebiegiem pracy zawodowej,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skalbow€
popełnione umyślnie,
_ oświadczęnie o w}Tażeniu zgody na pJzftwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
składanych w związku z rekrutacją zgodnie Ż ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych
osobowych,
- kserokopie posiadanych świadectw pracy' dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętnościi
kwalifikacje oraz referencji i opinii.

_
_

Dokumenty zawańe w zamkniętej koperci€, opatrzonej imieniem, nazwiskiem omz adresem zwrotnym
kandydata i dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko inspekton kontroli w WKGF - zeŚpól zamiejscowy w
Jeleniej Górze''' na|eży składać w siedzibię Izby lub przesłó listem poleconym na jej adres: Regionalna
Izba oblachunkowa we wrocławiu, 50-0ó9 wrocław, ul' ofiar oświęcimskich5, w terminie do dnia 14
października 2013 r.; jako datę zlożenia oferty prŻyjmuj€ się datę wpływu do RegioDaln€l Izby
Obrachunkowej we Wroclawiu.

Dokumeng doĘczono do Izby po upływie ww torminu do skł.dania dokum€ntów nio bęĄ rozpatywane.
Dokumonty kandydrta v/ybEnęgo w naborz€ i zatrud onego w Izbie mstaną dołqpzone do jego akt
ooobou,},ch. Pozostali k&dydali będą nogli odębrać strcje dokuEolty w ciągu l ńięsiqpą Pooząwszy od
dnia upowszoobnierria informaoji o rłyniku naboru. Po tye t.rmini. nieodebrano dokun.nty zośtaną

^iśurzonę.

Wbrani kandydaoi spohi.jąoy wrrolki formolnę zostan{ zproszeai aa ro2'6owę kwalifikacins w oparciu
o ktorą podjęta zośtali.d..yąi. dotycąpa naboru
Wroołau daia 23 vrzośni. 2013 r.
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