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Wójt Gminy Kaźmierz 
z dniem 18 lutego 2010 r.
ogłasza  nabór
na  wolne stanowisko pracy :  młodszy referent w Wydziale Księgowości, Podatków 
i Opłat 
w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu

Wymagania niezbędne:
wykształcenie średnie  ekonomiczne
	znajomość ustaw i przepisów : o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa
	obywatel Unii Europejskiej,
	biegła  obsługa komputera,  znajomość MS Office, korzystanie z Internetu i innych aplikacji  komputerowych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta,
	niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
	posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wymagania pożądane:
wyższe ekonomiczne,
	doświadczenie w administracji publicznej,
	znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)  prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a w szczególności :
	prowadzenie weryfikacji i ewidencji wniosków wraz z załącznikami,
ustalenie limitu rocznego,
wydawanie decyzji ustalających kwotę do wypłaty,
ustalenie wysokości i rozliczenie dotacji
sporządzanie sprawozdań dotyczących wykorzystania dotacji,
	wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, figurowaniu w ewidencji podatkowej, o nie zaleganiu w płaceniu podatków, o ustaleniu opłaty skarbowej za wykonanie czynności urzędowych, zgodnie z posiadaną dokumentacją,
	udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji z zakresu ubezpieczenia rolników,

wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych i karnych,
	obsługa programu obiegu dokumentów ( „Prolog”),
	prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną, a w szczególności :

	wydawanie zaświadczeń z pomocy de minimis,
	sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
	sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej de minimis,

	prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, pozostających w zakresie właściwości Wydziału Księgowości, Podatków i Opłat,

ewidencja i rozliczanie wpłaty wadium.
Wymagane dokumenty:
życiorys (CV),
list motywacyjny,
	kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
	wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np., zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie świadectw pracy,
	oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
	oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
	zaświadczenie o stanie zdrowia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV 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 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

5.  Termin i miejsce składania dokumentów :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Kaźmierzu, 
ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz w terminie do dnia 1 marca 2010 r. 
( decyduje data wpływu do Urzędu ).


Kaźmierz, dnia 18.02.2010 r.


										

