
Dyrektor Zarz ądu Dróg Miejskich w Legnicy  
w dniu 15 kwietnia 2011 r., ogłasza konkurs ofert 

na stanowisko urzędnicze – księgowego 
w dziale budŜetowo-administracyjnym 
Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 

 
Nazwa i adres organizatora konkursu: 
  Zarząd Dróg Miejskich, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 
Wymagania od kandydatów przystępujących do  konkursu na w/w stanowisko: 

1.Wymagania niezbędne: 
a) wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr 223 poz. 1458), 
b) wykształcenie wyŜsze, 
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym 

stanowisku, 
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
e) znajomość przepisów ustaw:  
- o finansach publicznych, 
- o rachunkowości, 
- ordynacja podatkowa, 
- o świadczeniach pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie  
choroby i macierzyństwa, 
- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
- kodeks pracy, 
- kodeks postępowania administracyjnego 
- praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office 
(WORD, EXCEL) oraz programu „enova” (moduł FK oraz Kadry                 
i Płace). 

2.Wymagania dodatkowe: 
a)  umiejętność pracy w zespole, 
b)  komunikatywność. 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złoŜyć: 
1. list motywacyjny, 
2. pełny Ŝyciorys zawodowy, 

a) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
a) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 
b) kserokopię dowodu osobistego, 
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do 

czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
d) oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych do celów rekrutacji, 
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa 

popełnione umyślnie ścigane z oskarŜenia publicznego lub umyślne 



przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat 
zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego 
Rejestru Karnego). 

Zakres zadań na stanowisku księgowego  w dziale budŜetowo-
administracyjnym ZDM: 
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z wykorzystaniem programu  

komputerowego „enova”, 
2. prowadzenie komputerowej ewidencji syntetyczno-analitycznej, 

dotyczącej dochodów jednostki z wykorzystaniem programu  
komputerowego „enova”, 

3. prowadzenie księgowości analitycznej składników majątku rzeczowego, 
4. prowadzenie windykacji naleŜności. 

 
Oferty konkursowe naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko księgowego w dziale 
budŜetowo-administracyjnym” do 29 kwietnia 2011 roku w sekretariacie 
Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy przy  ul. Mickiewicza 2. 
 
 


