
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
ogłasza konkurs na stanowisko  

 
KWESTORA – Z-CY  KANCLERZA DS. EKONOMICZNYCH 

 
Wymagania: 

1) wykształcenie wyŜsze ekonomiczne (rachunkowość, finanse), 
2) staŜ pracy co najmniej 8 lat w księgowości, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie  

na stanowisku głównego księgowego lub stanowisku kierowniczym bądź 
samodzielnym, 

3) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni publicznych, w tym 
ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, prawa podatkowego oraz prawa w 
zakresie ubezpieczeń społecznych, 

4) doświadczenie w zakresie rozliczania środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej, 

5) doświadczenie w obsłudze lub wdraŜaniu systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie finansami, 

6) zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zespołem, 
7) kreatywność, innowacyjność i samodzielność w działaniu. 
 

Oferty zawierające : list motywacyjny oraz CV wraz z dokładnym opisem przebiegu kariery 
zawodowej, kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz 
doświadczenie zawodowe, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności oraz  oświadczenie o treści: 
„WyraŜam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych 
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. 
Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r o ochronie danych osobowych” naleŜy przesłać do dnia 10 marca 2017 r. na adres 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Sekretariat Kanclerza ul. Waszyngtona 4/8 42-200 
Częstochowa. Na kopertach naleŜy umieścić dopisek: Konkurs na stanowisko kwestora. Kontakt w 
sprawie oferty m.rog@ajd.czest.pl , tel.34 3784183. 
 
Jeśli kandydat chce brać udział równieŜ w przyszłych procesach rekrutacyjnych, proszony jest 
o dopisanie następującej klauzuli: 
„Ponadto, wyraŜam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Akademię im. Jana 
Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, równieŜ w celu 
realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.  
 
„Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Akademia im. 
Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. Dane nie będą 
udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 
1 Kodeksu pracy spowoduje, Ŝe otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana”. 
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