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ogłoszenie o naborze na stanowisko

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko księgowego w Ze-
spole Ekonomicznym Gorczańskiego Parku Narodowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: księgowego

1. Prowadzenie kasy Parku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie udokumento-

wania obrotu kasowego, praw i obowiązków kasjera i gospodarki kasowej w obrocie go-

tówkowym i bezgotówkowym.
2. obsługa rachunków bankowych i programów komputerowych - systemu BankowoŚci

Elektronicznej : VidoTel, Collect, BGK@24 BIZNES :

- przygotowanie w/w systemach z|ecen takich jak: przelewy bankowe, wypłaty gotówkowe

itp.,

- zaŁJadanie mikrorachunków dla podmiotów wpłacających zabezpieczenia nalezytego

wykonania warunków umowy i gwarancji na wykonane prace, dokonywante rozl'iczen

naliczonych odsetek na poszczególne mikrorachunki oraz dokonywanie terminovvych

zwrotów kwot z tych mikrorachunków,
- przyjmowanie wpłat zty:lilu przychodów własnych wynikającychz działalnoŚci Parku'

- rczliczanie wpłat z kas fiskalnych wg. rodzajów sprzedanych produktów i stawek VAT.
3. obsługa programu 

',Comarch 
optima'' do fakturowania i wystawianie faktur za sprzedane

produkty wytworzone w ramach prowadzonej działalnoŚci Parku wraz obsługą kasy fiskal-

nej.

4. Sporządzanie oddzielnych raportów kasowych do poszczególnych rachunków banko-

v\rych

kasowe wynikających z działalnoŚci Parku.

5. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym przyjętych do zapŁaty dokumen-

tów (rachunki' faktury itp.).

6. Dokonywanie dekretacji zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującym Planem Kont
w zakresie realizac1i w/w środków pochodzących z dotacji budzetu krajowe i budzetu

środków europejskich' środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-

nych' sum na zlecenie' Sum gwarantowanych, zbiorów bibliotecznych,

7. Archiwizowanie dokumentów z powierzonego zakresu stanowiska pracy.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych.



9. W czasie nieobecności zastępstwo pracownika Zespołu Ekonomicznego prowadzącego
dokumentację t rozliczenia w zakresie :

- rozliczania wyników inwentaryzacji,
- obsługa komputerowa programu ewidencj l Zmązanych z obrotem materiałów drzewnych
niedrzewnych oraz ustalanie stanów zapasów z osobami materialnie odpowiedzialnymi'

- obsługa komputerowa programu finansowo-księgowego środków finansowych' Sporzą-
dzante transz wykorzystanych Środkow z dotacji celowej budzetu krajowego, europej-
skiego oraz rozliczanie tych środków,

- obsługa komputerowa plogramu ewidencji ilościowo waftościowej kartotek magazyno-
lvych oraz ustalanie zapasów z osobami materialnie odpowiedzialnymi.

W}rmiar zatrudnienia: pełny etat, umowanacZaS określony: I etap - l2 miesięcy,II etap - |2
miesięcy, III etap - czas nieokreślony.

Termin rozpoczęcia stosunku pracy: połowa czerwca- początek |ipca202l r.

Wymagane kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: finanse i rachunkowość, ekonomia.

W}'magania niezbędne:
- staŻpracy - minimum 2lata w parku narodowym, nadleśnictwie lub innej inst1'tucji na sta-

nowisku księgowego o podobnym zakresie wykonywanych zadań,
- umiejętność posługiwania się programami MS office Word, Excel),
- umiejętnoŚć prawidłowego redagowania pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,
- znajomośó przepisów ustaw: o rachunkowoŚci, o finansach publicznych, o podatku VAT, o

podatku dochodowym od osób ftzycznych i prawnych' plawo zamówień publicznych'
- doświadczenie pracy w systemach finansowo-księgowych,
- umiejętność analitycznego myślenia, systematycznośc i precyzjaw działaniu.

Dodatkowe wymagania:
_ doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

- umiejętności organizacyjne; umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

Wlzmagane dokumenty:

- list motywacyjny i Źyciorys z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
doświadcze n|u oraz posiadanych umiej ętnościach,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia i kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Przewid)'wany poziom wynagrodzenia :

księgowy - płaca zasadnicza brutto 3280,- zł + premia regulaminowa, staŻ pracy

oferĘ można składać do 2l maja 2021 roku, do godz. 1500 w Dyrekcji Gorczańskiego
Parku Narodowego, Poręba Wielka 590,34-735 Niedźwiedź (osobiście, pocztą tradycyj-
ną lub elektroniczną na adres: gpn@gorcepn.pl)



Sposób wyłonienia kandydata:
Po upływie terminu składania aplikacji, dokonana będzie weryfikacja zgłoszen kandy_

datów pod kątem spełnienia wymogów formalnych tj.: wykształcenie, doŚwiadczenie zawo-

dowe, posiadane uprawnienia i kwalifikacje.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifi-

kacyjną, w trakcie której będą mieli możliwość zaprezentowania przed komisją wiedzy z
wymaganego zakresu.

Przedstawione dokumenty oraz odpowiedzi na pytania zadane podczas rozmowy kwa-

lifikacyjnej będą punktowane' a punkty zostaną zestawione w odpowiednim formularzu. Na
tej podstawie Komisja dokona wyboru kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dyrekcji Gorczańskiego Parku
Narodowego w Porębie Wielkiej w terminie do ok 2I dni od daty składania zgŁoszeń.

Informacje dodatkowe:

- w zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe: adres e-mail lub numęr telefonu,

- kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyj-
nej,

- b|iŻszę informacje na temat naboru udziela Pani Stanisława Gaura - Główny Księgowy
Gorczańskiego PN, nr telęfonu (18) 33 17 945; (18) 33 17 207 .

Klauzula Informacyj na zgo dna z RODO

1. Administratorem PanilPana danych osobowych jest Gorczański Park Narodowy
z siedzibą w Porębie Wielkiej, Poręba Wielka 590,34-737 Niedzwiedz.

2. Administrator Wznaczył Inspektora ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z ktotym moŻna skontaktować się za pośrednic-
twem adresu e-mail : iod@gorcepn.pl.

3. Podanie danych jest dobrowolne' lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekruta-
cyjnego i ewentualnego zatrudnienia.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym Z procesem rekrutacji i
ewentualnym zatrudnieniem na stanowisko księgowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20|61679 z 27.04.201ó r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w zwtązku z ptzetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 1 19, s. I) oraz Kodeksu Pracy z dnta26 czerwca I974 r.

5. Dane udostępnione przez Panią.?ana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione Z mocy praca.

6. Dane przechowywane będąprzez okres wymagany przepisami prawa.
7 . Przysługuje Pani/Panu plawo dostępu do tręŚci danych otaz ich sprostowania, usunię-

cia lub ograniczenia przetwarzania, a takŻe prawo sprzeciwu, Żądania zaprzestanta
przetwatzania i przenoszenia danych' jak również do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie otazprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach



określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji, dostępnej pod ad-
resem: www.gorcepn.pl.
Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób ftzycznych w związku zprzetwatzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119' s. l).''

Aplikacje przesłane bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brał},
udziału w procesie rekrutacyjnym.

DYREKTOR
ieso Parku Naro

irź. Janusz Tomasi


