
 
Burmistrz Miasta Sławkowa  

ogłasza konkurs  
na stanowisko Inspektora Referatu Finansowego Urzędu Miasta                       

w Sławkowie 
 
 
 

Główne obowiązki: 
- Pełnienie funkcji Inspektora Referatu Finansowego, 

 
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe ekonomiczne 
• co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku księgowego, 
• nie karany prawomocnym wyrokiem sądu, 
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku, 
 
Wymagania pożądane: 
• dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, 
• niezbędna wiedza i praktyka w zakresie przepisów ZUS, podatku dochodowego od osób 

fizycznych, podatków i opłat lokalnych, 
• cechy osobowe i umiejętności pozwalające na pracę w zespole, 
• umiejętności gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie jednostki ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i prawa 
zamówień publicznych, 

• komunikatywność. 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
• zgłoszenie do konkursu z podaniem adresu do korespondencji i wskazaniem numeru telefonu, 
• kwestionariusz osobowy, 
• odpis dyplomu studiów wyższych, 
• oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, 
• zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do ubiegania się  

o stanowisko inspektora, 
• oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów 

rekrutacji, 
• oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o zaprzestaniu 

prowadzenia z chwilą zatrudnienia. 
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia; 
• kopie świadectw pracy, 
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. 
 
Dokumenty należy złożyć do: 7 maja 2007 r., godzina 1000 

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Konkurs na 
stanowisko Inspektora Referatu Finansowego w Sławkowie” na adres:    
  Urząd Miasta Sławkowa 
                    Rynek 1, 41-260 Sławków 
 
Inne informacje: 
 
Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-32 2931552 wew. 61 – Ref. Spraw Obywatelskich 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Sławkowa. 
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
 
Konkurs będzie przeprowadzony w oparciu o ustawę: 
� o rachunkowości,  
� o finansach publicznych, 
� o systemie ubezpieczeń społecznych, 
� o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
� ordynacja podatkowa. 
 


