
Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych 

im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie 

ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika 

 

1. Przedmiot naboru: 

1. Stanowisko: specjalista ds. księgowości  

2. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego           

w Częstochowie, ul. Jasnogórska 17, 42-202 Częstochowa  

3. Planowany okres zatrudnienia: luty – marzec 2022 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności 

   pracownika 

4. Wynagrodzenie:  

• 1565 zł brutto  

• dodatek za wysługę lat wynikający z przedstawionych świadectw pracy, nie więcej niż 20% 

• premia uznaniowa 

5. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (równoważny system czasu pracy) 

6. Postawa zatrudnienia: umowa o pracę 

2. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne (wskazana rachunkowość). 

2. Doświadczenie zawodowe w dziale księgowości. 

3. Dobra znajomość ustawy o rachunkowości i regulacji podatkowych. 

4. Dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych. 

5. Gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy. 

6. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

7. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni  

z praw publicznych.         

      

3. Najważniejsze kompetencje zawodowe 

• umiejętności analityczne 

• umiejętność pracy w zespole 

• wiedza z zakresu zarządzania finansami 

• wiedza z zakresu prawa podatkowego 

• wiedza z zakresu księgowości 

• zdolności numeryczne 

• skrupulatność / sumienność 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ogólny zakres obowiązków:  

 

Głównym celem stanowiska jest prowadzenie bieżącej księgowości szkoły. 

 

1. Dekretacja dokumentów księgowych. 

2. Terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej. 

3. Sporządzanie dokumentów wewnętrznych jednostki. 

4. Przygotowywanie i wysyłanie przelewów bankowych. 

5. Praca z systemem programów Progman w wyznaczonych dziennikach.  

 

5. Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o pracę.  

2. Curriculum Vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej. 

3. Oświadczenie o niekaralności. 

4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzuli informacyjnej znajdującej się  

w załączniku. 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół 

Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 17 w zamkniętej 

kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kandydata,  

z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowości” lub przesyłką pocztową –  

do dnia 4.02.2022 r.  

2. Dokumenty, które wpłyną niekompletne nie będą rozpatrywane. 

7. Uwagi końcowe: 

1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych 

im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie. 

2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania 

formalne określone w ogłoszeniu. 

3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

4. UWAGA! Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału 

aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. 

5. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną 

zniszczone. 

 


