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Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Zastępca Kwestora w wymiarze 1 etatu 

 

1.  Wymagania niezbędne: 

- wykształcenie wyższe ekonomiczne, 

- co najmniej 6 – letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, 

- doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy  

   głównego księgowego, 

- doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, 

- doświadczenie w zakresie rozliczania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

- znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości oraz przepisów regulujących funkcjonowanie 

uczelni publicznej.  

 

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 Kierowanie pracą Działu Księgowości oraz pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach ds. obsługi 

finansowej. 

 Całokształt prac związanych z rozrachunkami w zakresie zobowiązań i należności. 

 Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań w zakresie przychodów Uczelni. 

 Zastępstwo Kwestora. 

 Przygotowywanie sprawozdań dla GUS. 

 Bieżące monitorowanie kont księgowych, weryfikacja i analiza zestawień obrotów i sald. 

 Całokształt prac związanych z dekretacją dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont i 

polityką rachunkowości. 

 Udział w opracowywaniu prowizorium budżetowego oraz planu rzeczowo – finansowego. 

 

3.  Wymagane dokumenty: 

1) życiorys (CV), 

2) list motywacyjny, 

3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych 

studiów) oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), 

4) kwestionariusz osobowy, 

5) kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

6) oświadczenie o stanie zdrowia, 

7) zaświadczenie o niekaralności. 

 

4.   Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: me.marczak@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 32 z dopiskiem „Oferta pracy” w 

terminie do 11 grudnia 2017 r. Szczegółowych informacji odnośnie naboru na ww. stanowisko udziela 

Kwestor AJD pod nr tel. 34/378-41-80. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu. 

 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam 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”. 

Jeśli kandydat chce brać udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, proszony jest o dopisanie następującej 

klauzuli: „Ponadto, wyrażam 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, również 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. 22
1
 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana. 
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