23/2014 BIP KPRM 163659
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko:
starszy inspektor Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów
KWP w Bydgoszczy
do spraw: naliczania płac funkcjonariuszy
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- sporządzanie list do wypłaty, wydruki potrąceń i weryfikacja pod względem zgodności z kartoteką uposażeń,
- realizowanie decyzji administracyjnych (rozkazów personalnych) aktualizujących wysokość uposażeń,
- pełnienie roli administratora w zakresie obsługi programu do płac funkcjonariuszy,
- dokonywanie potrąceń z uposażenia zgodnie z tytułami wykonawczymi, decyzjami organów i dobrowolnymi dyspozycjami,
- sporządzanie zaświadczeń o uposażeniu dla policjantów przeniesionych, zwolnionych dla celów emerytalno-rentowych, na wniosek
m.in. sądów, organów egzekucyjnych, zainteresowanego,
- terminowa realizacja korespondencji związanej z obsługą jednostek,
- przygotowywanie transferu na potrzeby bankowości elektronicznej,

wymiar etatu 1 etat
miejsce wykonywania pracy:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, wymagająca częstych
kontaktów telefonicznych, niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, nie przewiduje się wystąpień publicznych oraz pracy poza urzędem,

organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek wyposażony w windę podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych, jednakże zachodzi konieczność poruszania się
po obiektach, w których brak jest wind i podjazdów,
- praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.


inne: -

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 1 rok pracy na stanowisku związanym z obsługą finansową podmiotu gospodarczego
pozostałe wymagania niezbędne:
- dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
- umiejętność obsługi programów komputerowych i innych urządzeń biurowych,
- umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
- umiejętność interpretacji przepisów i ich stosowania,
wymagania dodatkowe:
- znajomość ustawy o Policji oraz aktów wykonawczych w zakresie świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

- kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie
http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / ogłoszenia na stanowiska pracy
w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy),

Kopie innych dokumentów i oświadczenia
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów,
Dokumenty należy składać w terminie do 14.10.2014 r. pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 163659
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko,
wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2000,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505).

