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DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  

W DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY 
 

ogłasza nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko 
 

DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 
w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.: 

 księgowanie źródłowych dokumentów finansowych, 

 ewidencja i rozliczanie dochodów, 

 analiza kosztów, 

 rozliczanie podatku VAT, 

 monitorowanie wpłat dłużników, którym udzielono ulgi (raty, odroczenia), 

 sporządzanie sprawozdań budżetowych w wybranym zakresie. 
 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

Miejsce pracy – Praca w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Włochy m. st. Warszawy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. W budynku ciągi 

komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem 

inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy odpowiednie szerokości dojść i przejść zgodnie z przepisami 

bhp.      

 

Stanowisko pracy – Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem 

rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. 

 

Wymagania konieczne: 

 obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych 

państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego 

przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 wykształcenie wyższe, 

 minimum trzy letnie doświadczenie w dziale finansowo-księgowym, 

 znajomość zasad księgowości budżetowej, 

 znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, 

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 

Wymagania pożądane: 

 znajomość programów: Symfonia Finanse i Księgowość oraz ES „Czynsze” i „Koszty” 

 umiejętność pracy w zespole, 

 dobra organizacja pracy, 

 odpowiedzialność, komunikatywność, bezkonfliktowość. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.  



PE.110.2.2015.MK, e-1298/2015 

Ogłoszono dnia 28.12.2015r. 

 

 

 

Wymagane dokumenty: 

 podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz 

podpisany odręcznie list motywacyjny; 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 

 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) oraz dodatkowych 

kwalifikacji (ukończone kursy, szkolenia itp.); 

 podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; 

 podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu  

z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U.  

z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).” 
 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie osobiście w kancelarii Zakładu lub przesłanie pocztą 

kompletu dokumentów w terminie do dnia 07.01.2016r. (decyduje data otrzymania przez ZGN)  

na adres: 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa 

(wejście od ul Milanowskiej 8A) 

z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy nr sprawy PE.110.2.2015 z 28.12.2015r. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

 

 
Dyrektor 

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 

w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

 

/-/ Rafał Jóźwiak 


