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Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.  

ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego. 

    
       

1. Nazwa i adres jednostki: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Bukowska 1 

32-050 Skawina 

 

2. Określenie stanowiska: 

Główny Księgowy – od 01.07.2016r. 

 

3. Wymagania niezbędne: 

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne 
wymagania: 
 

− posiada obywatelstwo polskie 

− ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 

− nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: 

* przeciwko mieniu 
* przeciwko obrotowi gospodarczemu 
* przeciwko instytucji działalności państwowych oraz samorządu terytorialnego 
* przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe 
* nie była karana za przestępstwo umyślne 
 

− ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia 
zawodowe i posiada co najmniej 5 letnią praktykę zawodową na stanowisku Głównego 
Księgowego 

 
− posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego 

− znajomość ustawy o rachunkowości 



− znajomość przepisów podatkowych 

− znajomość przepisów płacowych 

− znajomość przepisów ZUS 

− znajomość obsługi programów komputerowych , w tym: finansowo-księgowych, kadrowo-

płacowych, „płatnik”. 

Mile widziane:  

− znajomość zasad funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni 

Mieszkaniowych. 

 

4. Zakres obowiązków na stanowisku m. in. obejmuje: 

− prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

− wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku jednostki oraz Wspólnot 

Mieszkaniowych 

− dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym jednostki 

− dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych 

− archiwizowanie zgodne z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej 

− sporządzanie bilansu 

− prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, 

potrąceń oraz terminowości ich potrąceń 

− nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, 

sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków 

trwałych i wyposażenia 

− prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku 

− sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, 

przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola 

zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa 

− wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów 

wewnętrznych wydanych przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa należą do 

kompetencji głównego księgowego. 

 

 

 

 



6. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

− CV 
− list motywacyjny 
− kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
− potwierdzone za zgodność z oryginałem: 

* kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia 
* kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje 
* kopie dokumentów potwierdzające staż pracy 

− aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku głównego księgowego 

− oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko instytucji działalności państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karane skarbowe 

− oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie 
− oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego 
−  referencje 

 
7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: 

 
Oferty wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
03.06.2016 r. w siedzibie jednostki tj. ul. Bukowska 1 w Skawinie. 
Dokumenty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.  
 
Po upływie terminu do złożenia ofert informacja o wynikach konkursu podana będzie na stronie 
internetowej www.pgm.skaw.pl oraz w gablocie w siedzibie jednostki. 
 
O terminie rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
 
 
  

 

 
 

 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 


