Wójt Gminy Bransk
oglasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora ds. ewidencji podatków i oplat

J. Wymagania niezbedne:
a) Obywatelstwo polskie.
b) Wyksztalcenie wyzsze o kierunku ekonomicznym lub rachunkowosci.
c) Biegla znajomosc obslugi komputera, a w szczególnosci znajomosc
programów pakietu podatki.
d) Znajomosc przepisów ordynacji podatkowej i przepisów obowiazujacych w
sferze ewidencji ksiegowej, ustawy o samorzadzie gminnym, ustawy o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji.
e) Pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw
publicznych.
f) Niekaralnosc za przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne
przestepstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Preferowane doswiadczenie zawodowe w zakresie ewidencji ksiegowej
podatków i oplat lokalnych.
b) Komunikatywnosc, skrupulatnosc, pozytywne podejscie do obywatela,
zrozumienia funkcji uslugowej swojego stanowiska pracy, zdolnosc do
samodzielnego myslenia i zdobywania informacji.
3. Zakres wykonyWanychzadan na stanowisku:
a) Dokonywanie kontroli rachunkowej zainkasowanych wplat z tytulu
zobowiazan podatkowych przez sohysów wsi Gminy Bransk.

b) Ksiegowaniena kontachpodatnikóww systemiekomputerowym- zmian w
zakresie wymiaru, wplat i zwrotów podatku rolnego, podatku od
nieruchomosci, podatku lesnego.
c) Terminowe wszczynanie postepowania egzekucyjnego zmierzajacego do
przymusowego sciagania zaleglosci podatkowych.
d) Ewidencji podatków i oplat od osób prawnych.
e) Wydawanie zaswiadczen w sprawach podatkowych.
f) Wymiar i ewidencja podatku od srodków transportowych.
g) Sporzadzanie - tworzenie ksiag rachunkowych obrazujacych ewidencje
podatków i oplat, rejestr przypisów i odpisów, dziennik obrotów, zestawienia
wplat.
h) Obliczanie wynagrodzen sohysów.
i) Rozliczenie wplat z podatku rolnego do izb rolniczych.
j) Sporzadzanie sprawozdan w zakresie podatków i oplat..
4. Wymagane dokumenty
a) zyciorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poswiadczajacy wyksztalcenie (dyplom lub zaswiadczenie o stanie
odbytych studiów)
d) kserokopie swiadectw pracy z poprzednich zakladów pracy (potwierdzone za
zgodnosc z oryginalem)
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie
f) oswiadczenie o niekaralnosci.
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g) oswiadczenie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do zajmowanego
stanowiska
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnosciach
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac:
· osobiscie w siedzibie urzedu, lub
· poczta elektroniczna na adres: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl w przypadku
posiadanych uprawnien do podpisu elektronicznego, lub

·

poczta na adres: Urzad Gminy Bransk, ul Rynek 8, 17 -120 Bransk

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji podatków i oplat w
terminie do dnia 1 czerwca 2012 roku.
Aplikacje, które wplyna do Urzedu po wyzej okreslonym terminie nie beda rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej BlP oraz na
tablicy ogloszen Urzedu Gminy Bransk.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczególowe CV, powinny byc
opatrzone klauzula: Wyrazamzgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U Z 2002 roku nr 101,poz. 926 z póz.
zm./ oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzadowych /Dz. U z 2008r.
Nr 223poz 1458 z póz. zm. /
Bransk, dnia 2012-05-16

.-

