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OGŁOSZENIE 

LGD „Ziemia Zamojska” poszukuje osoby na stanowisko – księgowej (1/5 etatu) 

1.Określenie wymagań: 

Wymagania konieczne: 

a) wykształcenie wyższe ( finanse, rachunkowość, księgowość) 

b) 3 letni staż pracy ( związany z księgowością) 

Wymagania pożądane: 

- wykształcenie wyższe, 

- doświadczenie w obsłudze księgowania 

- znajomość przepisów finansowych 

- wymagane cechy osobowe: sumienność – terminowość, asertywność, odporność na stres, 

kreatywność, nastawienie prospołeczne, wytrwałość i odpowiedzialność. 

- znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów z 

UE 

- podstawowa znajomość tematyki funkcjonowania stowarzyszeń 

2. Zakres obowiązków: 

- naliczanie płac 

- prowadzenie dokumentów finansowych 

- dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji 

- stała analiza kosztów i przychodów 

- sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z 

nich 

deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną 

- nadzór w zakresie rozliczeń i deklaracji podatkowych osób prawnych 

3. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny, 

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

3) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych (Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 



niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 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.) oraz ustawą z 

dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z 

późn. zm.). 

5) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w siedzibie 

biura lub za pośrednictwem poczty do dnia 13 grudnia 2010 r. do godz. 15.30 na adres: 

Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę z 

dopiskiem o treści „Oferta pracy na stanowisko księgowej nie otwierać przed 13 grudnia 2010 

r.” Aplikacje, które wpłyną do biura Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, w inny 

sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletów wymaganych dokumentów nie będą 

rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 5389525 

Kierownik Biura 

LGD Ziemia Zamojska 

Dominika Witkowska 

 


