
Ogłoszenie o zatrudnieniu 
 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze pilnie zatrudni pracownika do  

Działu Finansowego. 

Zakres wymagań stawianych kandydatowi: wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej 5 letni 

staż pracy. 

 

W realizacji codziennych obowiązków pracownik powinien wykazywać zaangażowanie, należycie 

organizując pracę na powierzonym stanowisku, rzetelnie i sumiennie wykonywać zlecone zadania. 

             

1. Terminowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych w  księgowym systemie 

informatycznym; zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zakładowym planem 

kont.  

2. Analiza prawidłowości sald na kontach analitycznych i rozrachunkowych – dokonywanie 

korekt. 

3. Wystawianie faktur/sporządzanie PK na potrzeby prawidłowej ewidencji księgowań. 

4. Terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań – RbN,RbZ,RbUN,RbUZ, Struktura 

zobowiązań,  MZ – 03 oraz innych na potrzeby organu założycielskiego. 

5. Miesięczne naliczanie składki na PFRON – sporządzanie deklaracji/informacji i terminowa 

zapłata zobowiązania. 

6. Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług VAT – sporządzanie deklaracji i  

terminowe  rozliczenie z Urzędem Skarbowym. 

7. Uzgadnianie ze specjalistą ds. płac danych do  kwartalnego sprawozdania z wynagrodzeń dla 

Urzędu Statystycznego. 

8. Rozliczanie Kontraktu  z NFZ. 

9. Comiesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. 

10. Opracowywanie analiz z kosztów poniesionych w  poszczególnych OPK. 

11. Sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat i innych sprawozdań związanych ze 

sprawozdaniem rocznym przy  zaangażowanym współudziale pozostałych pracowników. 

12. Aktywny udział w pracach na rzecz planowania przychodów i kosztów. 

13. Rozliczanie inwentaryzacji; sprawdzanie poprawności ewidencji przyjętych na 

stan/zlikwidowanych środków trwałych, niskowartościowych środków trwałych, wyposażenia; 

kontrola naliczonej amortyzacji i poprawności umorzenia aktywów. 

14. Zgłaszanie zadań do planu kontroli zarządczej;  

15. Zgłaszanie  przełożonemu wszelkich  wątpliwości i nieprawidłowości w celu jak najszybszego 

ich wyeliminowania. 

16. Współpraca w zespole (informowanie współpracowników, sprawdzanie  informacji mających 

istotny wpływ na terminowość i poprawność wykonywanych zadań. 

17. Prawidłowe archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych. 

18. Zastępowanie Głównego Księgowego i Księgowej podczas nieobecności (urlop, zwolnienie 

chorobowe, podróż służbowa). 

 

Na zajmowanym stanowisku niezbędne jest bieżące analizowanie przepisów ustaw: o działalności 

leczniczej, o finansach publicznych, o rachunkowości i przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 

 

Oferty należy składać do 20  listopada 2013 r. w Sekretariacie Szpitala MSW 

pokój 114  I piętro, Budynek E  

 

 

       Jelenia Góra, 13 listopada 2013 r. 

       Dyrektor Szpitala 
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