
 

 

OGŁOSZENIE   O  NABORZE 

        Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.   

 

poszukuje kandydata do pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie 

Wlkp. na  stanowisko referenta w administracji Ośrodka. 

 

Warunki pracy na stanowisku: praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy, 

zatrudnienie  na czas  określony.  

  

Podstawa  prawna  zatrudnienia – Ustawa  o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy.  

 

Wymagania konieczne dla kandydatów:  

- wykształcenie  wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań  na 

stanowisku; 

- wykształcenie wyższe i wykształcenie średnie umożliwiającej wykonywanie zadań  na 

stanowisku, 

- osoba nie była  skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

- osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych,  

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,  

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,  

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

 

Wymagania dodatkowe: 

- znajomość przepisów postępowania administracyjnego,  

- znajomość przepisów dot. obrotu pieniężnego i zasad gospodarki kasowej, 

- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,  

- umiejętność rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych, 

- dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, samodzielność, komunikatywność,  

- umiejętność obsługi pakietu MS Office, 

- preferowane doświadczenie w prowadzeniu obsługi kasowej. 

 

Główne zadania na stanowisku: 

1. sporządzanie zamówień na materiały, artykuły żywnościowe oraz wyposażenie 

niezbędne do realizacji zadań Ośrodka, 

2. sporządzanie jadłospisów dekadowych, dziennych i w oparciu o nie, wystawianie 

zapotrzebowań żywnościowych, przy zachowaniu obowiązujących norm stawki dziennej 

kosztów wyżywienia oraz nadzorowanie pracy bloku żywieniowego, 

3. prowadzenie ewidencji żywieniowej wychowanków, 

4. dokonywanie zakupów i przekazywanie do magazynu Ośrodka zakupionych   

materiałów, za pokwitowaniem przez magazyniera, w oparciu o rachunki, 

5. księgowanie kartotek magazynów ilościowo – wartościowych, 

6. opracowanie rozkładu planu pracy pracowników kuchni i pomocy nauczycieli, 

7. sporządzanie miesięcznych zestawień przychodów i rozchodów artykułów  spożywczych  

i przemysłowych, 

8. kontrola formalna - rachunkowa dokumentów stwierdzających wydatek, 



9. prowadzenie kasy podręcznej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania. 

 

Wymagane  dokumenty:  

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zatrudnienie,   (kserokopie  dyplomów 

    uczelni, świadectwa pracy, zaświadczenia, orzeczenia,  itp. -  mające   związek  z 

wymaganiami     na  stanowisku), 

3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 

z pełni     praw publicznych,  

4. oświadczenie, że osoba nie była  skazana  prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne 

    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5. oświadczenie, że  nie była karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciw 

    mieniu, 

7. oświadczenie lub zaświadczenie, że  stan zdrowia pozwala na objęcie stanowiska,  

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,  

9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić 

    charakter działalności).  

 

Informacje dodatkowe: 

1. Dokumenty należy składać w godzinach pracy MOW w Koźminie Wlkp. w sekretariacie 

w terminie do godz. 14.00, dnia 1 sierpnia  2016 r. (tj. nie mniej niż 10 dni od 

dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.mowkozmin.szkolnybip.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku). 

2. Koperta z ofertą powinna zawierać dopisek - Oferta zatrudnienia na stanowisko 

referenta w MOW w Koźminie Wlkp. 
3. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Dodatkowe informacje dotyczące naboru udziela p. Karol Łopaczyk – Główny Księgowy 

w MOW w Koźminie Wlkp. – Tel. 627216542.  

5. Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną poinformowani telefonicznie o 

terminie rozmowy kwalifikacyjnej najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2016 r. do godz.15.00. 

6. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 4 sierpnia 2016 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00. 

7. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie niezwłocznie po rozstrzygnięciu, na 

stronie internetowej MOW w Koźminie Wlkp., a wybrany kandydat zostanie 

powiadomiony telefonicznie do dnia 5 sierpnia 2016 r.  

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOW w Koźminie Wlkp. za miesiąc 

czerwiec 2016 r. nie przekracza 6%.  

 

 

Dyrektor   

Paweł Rudnicki 

 

 

Koźmin Wielkopolski, dnia 20 lipca 2016 r.  

 

Załączniki:  

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

2. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 
 


