
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu,  
47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 11 

ogłasza nabór na wolne  stanowisko starszego referenta ds. płac i księgowości . 
 
 

1. Wymagania niezbędne:  
a) określone w art. 6  ustawy o pracownikach samorządowych 
b) wykształcenie minimum średnie 
c)  2 letnie doświadczenie  
d) praktyczna  znajomość obsługi programów płacowych, kadrowych oraz finansowo-
księgowych. 

      2. Wymagania dodatkowe: 
a) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości. 
b) znajomość  zagadnień finansowo-księgowych. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

a) BieŜące, przejrzyste i czytelne prowadzenie dokumentacji płacowej. 
b) Terminowe sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji. 
c) Dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników oraz według 

złoŜonych  indywidualnie deklaracji o potrąceniach.     
d) Prowadzenie spraw ZUS - zasiłki, zaświadczenia Rp-7, sprawy emerytalne i rentowe. 
e) Terminowe i prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,  

sporządzanie deklaracji rocznych. 
f) Prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS. 
g) Przygotowywanie zestawień pomocniczych płacowych słuŜących do analiz ekonomicznych. 
h) Prowadzenie sprawozdawczości GUS dotyczącej wynagrodzeń. 

 
 

3. Warunki pracy: 
a) wymiar czasu pracy –  ½ etatu 
b) miejsce pracy – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr1 w Raciborzu ul. Kasprowicza 11 
c) termin rozpoczęcia pracy – 02.01.2011 . 

5. Wymagane dokumenty: 
a) Ŝyciorys (CV) 
b) list motywacyjny 
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie    
   odbytych studiów) 

  

Wymagane dokumenty naleŜy składać: 
a) osobiście w siedzibie  ZSO Nr 1 w Raciborzu, ul. Kasprowicza 11, 
b) pocztą na adres Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
      z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta ” 

      w terminie do dnia  14.11.2011 r. 
Dokumenty, które wpłyną po wyŜej określonym terminie nie będą  rozpatrywane (decyduje data 
stempla pocztowego). 
 
  

Dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: WyraŜam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.                     
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458). 


