URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA
ul. 3-go Maja 9
83-400 Kościerzyna
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym
Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
2) Staż pracy - min 3 lata.
3) Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 Ustawy ordynacja podatkowa,
 Ustawy o finansach publicznych,
 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 Ustawy o opłacie skarbowej
 Ustawy o samorządzie terytorialnym,
 Ustawy o pracownikach samorządowych,
 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Posiadanie obywatelstwa polskiego.
5) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6) Brak skazania prawomocnych wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe.
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1) Dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, systematyczność, odporność na stres.
2) Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.
3) Znajomość obsługi programów Word, Excel
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych, od nieruchomości, rolnego i leśnego
od fizycznych,
2) Prowadzenie ewidencji, rozliczeń, egzekucji i kontroli opłat skarbowych,
3) Prowadzenie ewidencji i rozliczeń związanych z wypłatami dla rolników zwrotu części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
4) Prowadzenie egzekucji należności mandatów nałożonych przez Straż Miejską,
5) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej oraz dokumentacji z zakresu prowadzonych
spraw.
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) Miejsce pracy: Urząd Miasta Kościerzyna, Wydział Finansowy.
2) Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie
rozliczeniowym.
5. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W kwietniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
wynosi co najmniej 6%.
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6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV,
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku
pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym
stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym, o ile są w
posiadaniu kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą
z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 01 czerwca 2015 r. do godz.
15:30 pod adresem:
Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9, 83-400 Kościerzyna
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Kościerzynie przy ul. 3-go Maja 9 pok. Nr 23
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kościerzyna.gda.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058 680 23 57.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni
pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kościerzyna.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Miasta przy ul. 3-go Maja 9.

Michał Majewski
Burmistrz Miasta Kościerzyna

2

