
 
 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE ”PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” 

OGŁASZA NABÓR NA OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ BIURA 

ul. Narutowicza 3, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  

Oferta Współpracy z dnia 01.06.2016r. 

WYMAGANIA 
NIEZBĘDNE 

a) doświadczenie zawodowe: min. 5 - letnia praktyka w księgowości; 
b) co najmniej 2 – letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów 
finansowych ze środków Unii Europejskiej; 
c) znajomość przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz 
przepisów finansowo-księgowych 
d) znajomość zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej 
e) umiejętność posługiwania się programami do obsługiwania kadr i 
księgowości 
f) biegła znajomość pakietu  MS Office, Internet 
g) znajomość obsługi urządzeń biurowych 
h) pełna zdolność do czynności prawnych  
i) zaświadczenie o niekaralności 

ZAKRES ZADAŃ NA 
STANOWISKU PRACY 

1. Prowadzenie dokumentacji księgowej Stowarzyszenia min. 
prowadzenie rozliczeń finansowych, ZUS, US,PIT, VAT itp. 
2. Realizacja zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia w tym: 
wykonywanie innych czynności związanych z pełnieniem obowiązków 
księgowego oraz poleceń zarządu 
3. Współpraca z zewnętrznymi usługodawcami i ekspertami odnośnie 
realizacji zadań LGD pod kątem finansowym 
4.  Nadzór nad przygotowywaniem wniosków o płatność w ramach 
realizowanych projektów 
5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych i dokumentów 
przechowywanych w biurze LGD lub archiwum 
6. Przygotowywanie sprawozdań finansowych okresowych, rocznych i 
końcowych 
7. Bieżący monitoring finansów Stowarzyszenia w ramach budżetu 
bieżącego i animacyjnego 

WARUNKI PRACY  Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”   
Forma współpracy – umowa zlecenie 

WYMAGANE 
DOKUMENTY 

a) kopie świadectw lub inne dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie i staż pracy 

b) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje  
c) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i 

o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenie ”Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”, ul. Narutowicza 3, 87-700 Aleksandrów 
Kujawski, z dopiskiem: „Oferta Pracy z dnia 01.06.2016r.”, w terminie do 14.06.2016r. w godz. pracy 
Stowarzyszenia: Poniedziałek – Piątek  od 730 do 1530. O dacie wpływu, decyduje data dostarczenia 
do Biura LGD. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam 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 (Dz.U.2014.1182 j.t. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. 2014.1202 t.j.)”. 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo 
odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie, nie 
będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski. Kandydaci, których aplikacje spełniły wymagania formalne zostaną poinformowani 



 
 

 

 

telefonicznie.                    


