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WÓJT  GMINY  KAŹMIERZ
OGŁASZA PONOWNY NABÓR

na stanowisko podinspektora 

w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu 
Wydział Księgowości, Podatków i Opłat



Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
	preferowane doświadczenie w urzędach administracji skarbowej lub samorządowej na stanowisku związanym z wymiarem podatków,
	znajomość prawa cywilnego, budowlanego, podatkowego oraz zagadnień dotyczących obrotu nieruchomościami,
	wskazana umiejętność posługiwania się ewidencją gruntów w zakresie dokonywania wymiarów podatku,
	znajomość prowadzenia postępowań w oparciu o ordynację podatkową,
	znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
	stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

Wymagania dodatkowe:
umiejętność samodzielnego, kreatywnego działania oraz rozwiązywania problemów,
	dokładność i systematyczność,
	umiejętność współpracy w zespole,
	konsekwencja w działaniu,
lojalność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych.
	Opracowywanie wniosków , przygotowywanie postanowień i decyzji na podstawie ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku rolnym i ustawy 
     o podatkach i opłatach lokalnych.
c)  Załatwianie spraw dotyczących odwołań od decyzji.
d)  Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat, ulg, odroczeń 
     i zwolnień.
e)  Opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących podatków i opłat,
 f)  Wydawanie zaświadczeń i informacji o stanie majątkowym.
g)  Realizacja zagadnień dotyczących pomocy publicznej
h)  Prowadzenie postępowania związanego z egzekucją należności podatkowej.
i)   Projekcja podatkowych dochodów budżetowych .


Wymagane dokumenty:
życiorys (CV)
list motywacyjny
	kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
	kwestionariusz osobowy /druk obowiązujący od 28.07.2006 r. /
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach..
	kopie świadectw pracy.
	oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie( z Krajowego Rejestru Karnego )

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście w   Urzędzie Gminy  w Kaźmierzu pokój Nr 7, lub przesłać listem poleconym na adres:  Urząd Gminy w Kaźmierzu ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz z dopiskiem: „  Nabór na stanowisko  podinspektora  w Wydziale Księgowości, Podatków i Opłat ”  w terminie do dnia  15 marca 2007  roku. 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.kazmierz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulskiej 20.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: Zarówno list motywacyjny  i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), 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) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Kaźmierz, dnia  27.02.2007 r.

									Wójt
                                                                                                        /-/  Wiesław Włodarczak 


