Burmistrz Karlina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

I. Nazwa stanowiska pracy i wymiar czasy pracy:
	- finansowy kontroler gminy,
            - ½ etatu,
II. Nazwa i adres jednostki:    - Urząd Miejski w Karlinie
				     ul. Plac Jana Pawła II 6
				      78-230 Karlino

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie gospodarki finansowej w Urzędzie oraz  gminnych jednostkach,
2) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych                     i sprawdzających komórek organizacyjnych Urzędu oraz samodzielnych stanowisk,
3) kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazywanych z budżetu Gminy dla różnych podmiotów na podstawie zawartych umów,
4) opracowanie rocznych planów kontroli,
5) gromadzenie pełnej dokumentacji z kontroli - sporządzanie protokołów z kontroli i projektów wystąpień pokontrolnych,
6) przeprowadzenie kontroli sprawdzających realizację zadań pokontrolnych.

IV. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która spełnia                          wymagania wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych tj.:

1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym              stanowisku tj.:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
- co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej na stanowisku związanym z gospodarką finansową lub kontrolną finansową,
6) znajomość obsługi komputera,
7) posiada znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych wraz                 z aktami wykonawczymi oraz o organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

V. Wymagania dodatkowe:

1. Komunikatywność, kreatywność i samodzielność.
2. Odporność na stres, wnikliwość, dyskrecja
3. Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.


VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy),
7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

VII. Termin, sposób i miejsce  składania ofert: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 28.03.2011r.                              w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie (pok.7, I piętro) do godz. 15:00 lub przesłać na adres Urzędu:  Urząd Miejski w Karlinie, Pl. Jana Pawła II 6 , 78-230 Karlino.

VIII. Dodatkowe informacje:
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz miejscu i terminie posiedzenia komisji.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu                     http://bip.karlino.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną odesłane pocztą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być podpisane                           i opatrzone klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458)”.

