Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Głównego specjalisty w Biurze Księgowości
-AOTMiT/27/BKS/16
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
siedziba: ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa

Wymiar etatu: na zastępstwo
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
•
Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów podlegających księgowaniu.
•
Dekretacja dokumentów księgowych na właściwe konta syntetyczne i analityczne.
•
Księgowanie dokumentów związanych z zakupem materiałów, usług, świadczeń, wyciągów bankowych i innych dokumentów kosztowych w układzie
syntetycznym i analitycznym.
•
Okresowa analiza rozrachunków w zakresie należności i zobowiązań, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
•
Współpraca z bankiem prowadzącym obsługę kasową w zakresie rozliczeń gotówkowych, lokat, obsługa systemu bankowości elektronicznej,
sporządzanie przelewów, generowanie wyciągów bankowych,
•
Prowadzenie ewidencji dokumentów podlegających księgowaniu.
•
Prowadzenie rejestrów umów cywilno-prawnych.
•
Współudział przy rozliczaniu projektów UE.
•
Współudział przy tworzeniu planu finansowego, budżetu zadaniowego oraz sprawozdań z ich wykonania
•
Współudział przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych, statystycznych i rocznego sprawozdania finansowego,
•
Nadzór nad inwentaryzacją, rozliczanie jej wyników
•
Naliczanie i rozliczanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
•
Archiwizacja dokumentacji księgowej
•
Inne zadania zlecone przez Głównego Księgowego Agencji
Wykształcenie: wyższe.
Wymagania niezbędne:
•
przy ubieganiu się o stanowisko Głównego specjalisty wymagany co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy w innej jednostce, w
której wykonywane były czynności tożsame z podanymi w ogłoszeniu głównymi obowiązkami,
•
doskonała znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów podatkowych,
•
umiejętność obsługi systemów księgowych,
•
biegła obsługa pakietu Microsoft Office,
Wymagania dodatkowe:
•
preferowane wykształcenie wyższe z tytułem mgr w zakresie ekonomii, rachunkowości lub finansów
•
doświadczenie zawodowe w podmiotach sektora finansów publicznych,
•
znajomość języków obcych
Wymagane dokumenty:
•
wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl,
w zakładce praca,
•
dokument poświadczający zakres obowiązków tożsamy z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,
•
kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
•
życiorys kandydata w języku polskim powinien zawierać następującą klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.)”,
•
list motywacyjny w języku polskim,
•
opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,
•
opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 29.04.2016 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/27/BKS/16”
Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: (22) 56-67-206.
Inne informacje.
•
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji).
•
Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
•
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

