
OGŁOSZENIE 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 30, 9">-400 Łowicz 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -

R E I E R E N l 

1. Wymagania n iezbędne związane ze stanowiskiem: 
• Jest obywatelem polskim; 

• posiadać: 
wykształcenie wyższe 

albo 
- ukończoną średnią, politcalna lub pomaturalną szkolę ekonomie/na i posiadać 

co najmniej 3-letnią praktykę w dziale kadi lub w księgowości, 
• ma pełną zdolności do czynności [irawnych oraz korzy sta z peini praw publiczm ch. 

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z osk;ir/enia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

• nieposzlakowaną opinię, 

• stan zdrowia pozwalający na zatmdnienie na proprmow.inem stanowisku, 

• dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Otfice, Płatnik, oprogramowanie 
kadrowo- placowe); 

• znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ube/piec/en społecznych, Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjaln\cli, opodatkowania osób lizec/nycii. zagadnień 
z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień p łacowyci i administracji kadrowej oraz 
wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

• dyspozycyjność. 

2. Wymagania dodatkowe: 
• dobra umiejętność obsługi kom|)uiera (pakiet M S ()fFict-Vv ord. l",\cei. poczta 

elektroniczna, Internet) i urządzeń liiurowech, 
• znajomość obsługi programu Płatnik, oprogramowanie kadrowo - placov\e. 
• znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ube/picc/en społecznych. Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych opodatkowania osób Pzccznych, zagadnień z. zakresu 
naliczania wynagrodzeń, zagadnen placowych i administracji kadrowej oraz wszelkich 
aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, 

• odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność; 

• duze umiejętności analityczne i nterpersonalne, 
• umiejętność pracy w zespole oraz nrg;iniz,acji własnej pracy, 
• dokładność i terminowość w wykolly^vaniu zadań; 

• poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki \^ykoimeanej piac\ 
• chęć pogłębiania wiedzy; 

• umiejętność nawiązywania kontaktów i współprace z instytucjami zewnętrznymi; 



• mile widziany ukończony kurs placo\u) kadrowy, 
• doświadczenie zawodowe nasianowisku specjalista Js kadr będzie dodatkowym 

atutem; 

Uwaga: osoby, które nie spełnią ws/yslkich wymogów tonniilnych nie zostaną 
dopuszczone do udziału w prowadzonsm postępowaniu 

3. Zakres obowiązków na stanowisku specjalista do spraw kadr i plac: 
• kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracow ników, 
• sporządzanie wszelkich umów o pracy; 
• sporządzanie, wydawanie świ.idcctw pracv, zaświadczeń i innych dokumentów 

dotyczących zatrudniania I wynagrodzeń pracownikó\v, do ktor\'ch wydawania 
pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa, 

• ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z rym związanej (karty 
urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop); 

• prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów prac<iwniczy ch zwolnień lekarskich, 
• prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeńlowei /zglos/enia i wyrejestrowania 

z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, 
raportów dla pracowników; 

• wydawanie zaświadczeń dotyczący ch stosunku pracy na wniosek pracownika. 
• przyjmowanie wniosków dotyc/ącyclr wypłaty należnych, wynikających z przepisów 

prawa świadczeń pracowniczych, 
• prowadzenie ewidencji obowiązkowych badilń lekarskich pracowników 

i kontrola ich aktualności. 
• prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleii B U l ' i I'poż pracownika oraz kontrola 

ich aktualności; 
• rozliczanie pracowników z wykorz\ sian\ch dni urlopów wypoczynkowych oraz innych 

przerw w wykonywaniu pracy, w lytn urlopów okoliczncścio\vych. wychowawczych, 
ilp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy; 

• prowadzenie spraw związanych z zakładowym turduszem świadczeń socialn\ ch; 
• sporządzanie sprawozdań w zakresie dot\czac\m ziunidnienia pracowników zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i terniinami. 
• sporządzanie sprawozdań w zakiesic spraw personalnych określonych prz,ez 

odpowiednie przepisy prawa do Uizętlu Statystycznego 

Współpraca z działem księgowości w zakresie 
• przygotowania list płac, naliczania wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców 

z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń, 
• przygotowania dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z l\1iilu uniów zlecenie lub umów 

o dzieło; 
• sporządzania zgodnie z obowiązującymi przep sami odpo\'.iednich miesięcznych 

deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego. 
• sporządzania i przesyłania drogą elektrcmicztą wszelkich dokumentów 

rozliczeniowych, deklaracji, raportów do Z U S (lot>czacvcli comiesięczneutr rozlic/,ania 
składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego \yszysikich pracowników. 

file:///yszysikich


• sporządzania dokumentów staiio\\'iących podstawę \'.yKonaiiia pr/elewtw składek 
Z U S , zaliczek na podatek dochodowy od osób fizvczn\'cli, wynagrodzen na 
indywidualne konta pracownikó^w oraz innych potrąceń z lisi płac. 

• przygotowywania przelewów składek i należności na i zec / Z U S i Urzędu Skatbo\sego; 

• okresowa analiza funduszu plac. 

4. Warunki pracy na stanowisku: 
• wymiar czasu pracy -1 etat; 
• miejsce pracy - siedziba Powiatowego Centrum Pomocj' Rodzinie w t.o\ciczii - Zespół 

do spraw finansów, kadr i płac; 

• praca jednozmianowa świadczona wg ustalonego c/asu prac> w Regulaminie pracy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 

• praca wykonywana przy monitoize ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. 

• w przypadku osób posiadających |»o raz pierwszy pravę na stanowisku iirzcdniezyni. 
umowę o pracę zostanie zawarta na czas określony (6 intesięc y) z obowiązkiem odbycia 
służby przygotowawczej (arl 16 ust. 2 i 3 usiai^y z dnia 21 listopada 2008 r 
o pracownikach samorządowycii). 

5. Informacja o wskaźniku osób niepełnosprawnych: 

• wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Po\'.iaio\s7m Centoim Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu w miesiącu pviprzcdzającyin da:ę upublicznienia cigłoszcnego 
w rozumieniu przepisów o rehalnliiacji zawodowe i spL>łecznei oiaz zalrudnieniu osób 
niepełnosprawnych był niższy niż 6 % 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

• życiorys ( C V ) z dokładnym opl.sem przebiegu pracy ?a\vodowej, 

• list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do ogłoszenia. 

• kwestionariusz osobowy dla osc l>y ubiegającej się o zaimdmenie do pobrania ze strony 
internetowej www pcpiliu^icz j w zakładce „Nabory na wolne stanowiska urzędowe 
w Powiatowym Centrum Pomoc v Rodzinie w Łowiczu , 

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 
• kopie dokumentów potwierdzając\ ch dośw iadczenie zawednwe (świadectwa pracy), 

• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności 
(szkolenia, kursy); 

• oświadczenie kandydata, że nie l y ! skazany prawomocnym wyiokiem sądu zii umvślne 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe, 

• oświadczenie kandydata, że ma pcina zciolnosc do czynności prawnych oraz korzysta 
z pełni praw publicznych, 

• oświadczenie kandydata o braku przeciw wskazań zdroceoiny ch do wykon\ wania pracy 
na wskazanym stanowisku (w pi zypadku zatrudnienia k.indy dat zostanie skierowany na 
badania lekarskie wstępne do lesaiza medycyny piacy) 

• klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych do ceUwc rekiutacji 
w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze do iKtbrania ze siionc iniemeiowei 
www pcprlowicz pl w zakładce „Nabory na wolne stonocsiska urzędowe 
w Powiatowym Centrum Pomory Rodzinie w Łowiczu '; 



• w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokiimeniu potwierdzającego 
niepełnosprawność (art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listojrada 20o8 r o pracownikach 
samorządowych) 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 
pracodawcy oryginałów dokumentów. 

Dokumenty aplikacyjne list motywacyjny i ( V powinny byc opatrzone klauzula 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo;ch danych osobowych zaw;irt\cli w ofercie pracv dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji pioeesu pi/eprowadzcn a naboru zgodnie / ustawą 
z 10.05.2018 r o ochronie danych osobowych (t j Dz U. z 2018 r , po/ . l 'X)0 z pozn.zm. ) oraz 
ustawą z dnia 21 11.2008 r, o pracownikach samorządowych (i . j Dz. U. z 2018 i , poz. 1260 
z późn zm.)". 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty aplikacyjne należy sklaclać dti dnia 22.03.2019 iv do godz. 16.00 \\ /..imkniętej 
kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem ora/ adresem do korespondencji i numerem telefonu 
kandydata, osobiście lub pocztą (decyduje dtiia wpK wu do PCPR w Łowic/u a nie data stempla 
pocztowego) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w lyowicz. ul. Podrzeczna 30. 
99-400 Łowicz, pokój nr 1 (sekretariat) z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko -
referent". 

8. Dodatkowe informacje: 

Dokumenty, które wpłynął do Powiatowego Centrum i'omocy Rnd/ir ie w Łowiczu po upływie 
wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymogi Ibrmalne zostiiną telelonicznie pcnnformowani 
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biulet\'nu Infonnacii 
Publicznej . , i w zakładce .Nabory na wołnc sUiKavisk;i urzędowe u Powiatowym 
Ccntnim Pomocy Rodzmie w Łowiczu" OKiz na tablicy inlormacyincj Powiatowego Cenlnim 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu i Starostwa i'owijitowcgo w Łowiczu. 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali llnlie^zczeni w protokole i nie 
zostali zakwalifikowani do dalszego etapu liędą mogli w terminie '< rnlt siecy od dnia zainjdnienia 
wybranego kandydata odebrać swoje dokument\' aplikacyjne skiailaiąc stosowne oświadczenie. 

Po upływie 3 miesięcy nieodebiane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone na 
podstawie protokołu zniszczenia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole do spraw linansow. kadr i płac pod 
numerem 46/837 03 44, 46/816 00 28. 


